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TITLUL IX,
Despre puterea părintească.
Prin putere părintească, trebue să înțelegem autoritatea pe care Pefiniţiune.
legea

o conferă tatălui

și mamei

asupra persoanei

și bunuri-

lor copiilor lor minori sau neemancipaţi. Numai copii minori
și neemancipaţi sunt deci supuși puterei părintești. In urma
majorităţei sau a emancipaţiunei, această autoritate nu se mai manifestă

de cât prin

oare

care sfaturi.

-

După majoritatea autorilor, cuvintele de putere părintească ar
cuprinde fato sensu toate drepturile și îndatoririle care decurg
din calitatea de ascendent şi de descendent, precum sunt consimțămentul ascendenților la căsătoria descendenților, obligaţiunea, alimentară, etc. (V. Demolombe. VI. 279—9282.) Această
idee este

însă greșită,

căci, după

cum vom vedea mai

la vale,

asemene disposiţiuni n'au nici un raport cu autoritatea pe care
legea o dă tatălui şi mamei.
La Romani,
familiaA se întemeia
pe . ideea de» putere,
pe un Caracterul
.
.
.
K
uterei
parindespotism absolut și îngrozitor cum nici odată un monareh male
A teşti la ae Ro:
mani,
esercitat asupra supușilor sei. Părintele de familie era, într'adevăr, proprietarul tuturor membrilor familiei sale, și această putere îngrozitoare,

care era

proprie

numai

cetățeanilor Romani,

se întindea asupra tuturor descendenților sei, ori care ar fi fost
vârsta lor, afară de acei emâncipați sau dați în adopțiune. ($
3. Instit.1. 10,de patria potestate.) Investit cu autoritatea cea mai
despotică,

el putea,

după

legea

celor

12 tabule,

săi vîndă

de

trei ori și chiar săi omoare '), neputând însă săi reducă la, sclăvie, pentru că Romanii prețueau mai mult libertatea de cât viaţa. ?) Această putere își datoreşte origina sa celor dintăi că)

Emdo (în) liberis justis jus vite, necis, venundandique potestas
(patri) esto. (Tab. 4. Cap. 2.)
— Si pater filium ter venundedit,
lius-a patre liber esto. (Idem. Cap. 3.)
|
|
2) Libertati a majoribus, tantim impensum est, ut patribus quibus
vitze in liberos, necisve potestas olim erat permissa, libertătem

ei
fijus
e-

răpere non liceret. (L, 10. Cod. Lib. VIII. Tit, 47, de patria potestate.),

325—928.

IX-——ART.

I.—TITLUL

GIVIL.— CARTEA

CODUL

2

(răpirea Sabine

'sătorii ale Romanilor care au fost o cucerire

i a e
lor) şi care aii făcut pe barbaţi proprietari și stăpân
ca
lucru,
un
ca
ă
meilor lor. O dată ce femeea era considerat
tre
copii
că
sine,
o proprietate a barbatului, se înţelege de la

1Je

pueau și ei să fie consideraţi ca un fruct al acestei proprietăţi.

aceea, toate bunurile ce se dobândeau de copii erau în princip
ale tatălui, după macsima: Quid-quid ex mea re venit, meum est.

Schimbare

formeide

Cu îndulcirea insă a moravurilor și cu schimbarea

putere “i guvern, această autoritate trebuea, să'și peardă caracterul primitiv
rinteşti 14 din timpul Republicei, şi întradevăr, vedem că Imparatul ConsRomii. țantin lasă tatălui facultatea de a'și vinde copiii sei, însă numai

pe acei de curând

născuţi

(sanguinolentos)

şi în caz de o mi-

serie estremă (propter nimiam paupertatem egestatemque), copiii
putându-se însă libera de cumpărător, plătindu-i preţul valorei

lor, sau dându-i un rob în schimb.!)

Caracterul
Astădi, puterea părintească nu mai este o instituţiune politică,
pre
Re
după
cum era sub Republica Romană, ci o autoritate domestică
rint

dreptul mo- neaparată pentru că părinţii să'şi poată creşte copiii lor. Ea este
dem.

deci mai

mult

o datorie de cât un drept.

Părintele

departe de a fi un despot și un proprietar al familiei

de

familie,

sale, este

un protector al copiilor sti.?) Aceăstă schimbare se datorește barbarilor care au năvălit în Europa în urma căderei imperiului Roman.
Despre

cbr

efectele

puterei

părintești in ceea
copilului legitim.

ce

priveste

Puterea, părintească conferă tatălui şi mamei

persoaua

două feluri de

tere puterea drepturi asupra persoanei copilului legitim: 1 dreptul de Croşpărintească, tere, de educaţiune şi de privighere;
2” dreptul de corecţiune.

ÎI.
Art. 325.
pecteze

Dreptul de educaţiune
La
La oră
0 ce vârstă

pe tatăl

şi pe

mama

sa.

şi de pritighere.

copilul este dator să onororeze
Art.

131—136,

232, 243,202 Cod. Pen. Art. sia C. Fr.)
Tri, 36.
ep anoipare.

Copilul remâne

(Art.

sub
a lor

131,

urm. 143,

-_ În timpul

căsătoriei

autoritate

282,

321, urm.

. Art 267, 268 Cod. Pen. Art, 372 C. Fr.)
.

(Art. 124, 451, 4526, O. As apa $
ANRE
IN
1) L., 2. Cod. - IV. .43.
43. de

Pair.

ăl

quii

si

*

şi i săsă res-

12:

p

2

1934 6. 0. Art. 220,

pănă ]
137

jori

421 a

meog

esercită

stu

z

Sereită această autoritate,

fil
filios.—D

Xlui

viaţa copilului fu, de asemene, fo
tigorentalf
pietate debet, non atrocitate cons:

tatălui
patria depotestas
a ridicaîn

și

le

qi

2 ) Redactorii= codului >
“stere. (L.5, Dig. 48.8
“viei ii
francez, pentru a ori că mau îpqaricidiie)
a
nau înţeles a pastra
e
oritate,
ceasta nu şi dacă

si pănă

„Prin acel de aupoate să fe di ante Se gasese
în rubrica titlului IX. a-

Legisl. civ. 7. VI, p. 2i “28, Dumebaare de samă.

(V, Lo

DESPRE
Art. 328.

seu.

PUTEREA PĂRINTEASCĂ.
— ART, 325—3%8,

5

Copilul nu poate părăsi casa părintească fără voia tatălui

(Art. 93, 249, 282 CO. C. Art. 280 C. Pen. Art. 374 C. Fr.)

|

Fiii sunţ datori, dice Art. 188 din codul Calimach (144 Aus- „Respectul
triac) a păzi cucernicie cătră părinți, şi a se supune la toate ților dia par.
poruncile cuviincioase și drepte, macar de vor fi părință şi de tea copiilor.
altă

credință.

Aceasta

este
o regulă

de morală

fără nici o sanc-

A

598

ţiune civilă pe care o găsim în toate legislaţiunele, 1) şi de şi
Art. 325 vorbește numai de tată și de mamă, nu mai remâne nici o
îndoeală că copiii sunt datori să respecteze șipe cei-lalţi ascendenţi.?)
N'ar trebui însă să credem, după cum susţin unii, că Art, Copiii pot re325

opreşte

pe

copii

de

a urmări

contra

părinţilor

o acţiune tra părinților

care ar putea, săi necinstească, căci ei remân liberi în tot-dea- de câte ori
una

de a se pune

sub

scutul

legei,

de câte

ori

vor

fi victima, o

unor acte ilegale sau rușinoase din partea părinţilor, (Art, 267,
268 Cod. Pen.) şi însuşi Art. 307 din codul penal conferă copiluluiîn contra părintelui seu o acţiune în despăgubire

când

Conta

versă

el a

fost victima unui furt, sau mai bine gis a unei tainice luări.
Principiul religios şi moral înscris în Art, 325, nu âutorisă deci
pe judecători a respinge eserciţiul drepturilor copilului care ar
fi incompatibile cu pietatea filială, atunci când acest drept este

anume consacrat de lege. 5) Remâne însă bine înțeles că e»pilul

va trebui

să se ferească

in reclamaţiunele

sale de espresiunele

injurioase care câte odată se întrebuinţează de cătră părţile
litigante. Suntem deci departe de dreptul Roman, unde copilul
nu putea

să acţioneze

pe un ascendent al seu fără învoirea pre-

torului. (L. 6 şi13, Dig. Lib. IL. Tit. 4. de în jus vocando)
In codul Calimach, ca şi în dreptul Roman, tatăl avea singur Persoanele _
eserciţiul puterei părintești: „din driturile ce mai cu deosebire terea părin
se cuvin
tatălui
ca unui. cap al familiei,
se, alcătuezte puterea
teascăCod.
.
.
;
.
Calimach şi
părintească asupra copiilor.“ (Art. 193 Calim. 147 C. Austriac.) drept. Romai.
1) Onorează pre tatăl teu şi pre mama ta, precum ţi-a poruncit ţie le Legea Mohova :Dumnedeul teu, ca să trăești dile multe, și ca săi fie ţie bine saică gi drept
în pământul carele ţi!l dă lehova Dumnrgul teu. (A doua lege a
”
lui Moisie, Cap. V, vers. 16.) V. şi pravila lui M. Basarab, glava
253.
— Romanii comparau respectul şi ascultarea ce copiii datoreau
părinților cu cultul religios datorit lui însuş D-zeu şi cu devotamentul datorit patriei: „Veluti erga deum religio ut parentibus et putrie pareamus.“ L.-2. Dig. Lib. 1 Tit. [. de justitia et jure.)
2) Demolombe. VI. 273.— Această datorie morală o au şi copiii adoptaţi faţă cu adoptătorul lor. Aubryet Rau. IV. p. 652, $ 560. V.

„si Art. 285 din codul Calimach (217 Austriac), unde se dice că nevrâsnicii sint datori a

cinsti şi a se supune epitropului.

3) Demolombe. VI 277. Dueaurroy. [. 547. Mourlon.I. 1032. Valette
sur Proudhon. II, p. 238, nota a. Laurent. IV. 210. — Contră. Proudhon. text, loco cit. Duranton. III. 350.— Constrângerea corporală
nu poate să fie esecutată nici în folosul rudelor de sus nică în a-

cel al rudelor de gios. (Art. 6 L. Constr,

corp. din 1864.)

CODUL

CIVIL.——

E EA
CART

9972098,

,

e

T
IFTLUL
1.—T

0

IN.—ART.

3

Mama nu avea în timpul căsătoriei eserciţiul acestei puteri nici
în
atunci când tatăl era în imposibilitate de a o csereita, câ

un , epitrop care ţinea locul tatălui în
asemene caz,: se rânduea
eee
atat tatăl
a
|
*)
sale.
tăței
incapaci
tot timpul
puterea

“Astădi,

Codul actual.

A
Art. 326,3 21. cât

ascăă
părinte
ări

şi mamei, însă în timpul

deo potrivă
ivă

aparțin
: e

căsătoriei,

atât
atâ

ca se esercită

tatatălul

nuimal

de tată. Aceasta nu este de cât consecința principiului care face
pe barbat -capul asociaţiunei conjugale. (V. Art. 195, 19, 199,
1224.) Ar fi stranii, întradevăr, ca, femeea, care se află supusă
barbatului în privinţa acţiunelor sale, să poată da singură direcțiunea, copiilor sei. Dreptul mamei este deci jertfit înaintea
unităţei care trebue să domnească în familie, şi intervenţiunea
sa în timpul căsătoriei este numai morală. )
|
j
CasuriescepPrin escepţiune însă, mama esercită puterea părintească în
ționale în
care
mama tiMpul vieţei tatălui, atunci când el a dispărut lăsând copil mi-

esercităpu- nori (Art. 124), sau când el se află prin o causă juridică în
terea părintească
în lo. ÎIMPosibilitate de a usa, de dreptul seu, când, de pildă, se află în
eul tatălui. stare de interdicţiune legală (Art. 13 C. Pen.) sau judeciară.”)
Degradaţiamar

(Art. 448 C. QC)

Cât pentru degradaţiunea civică, Art. 29 din Codul penal
" enumerând în mod limitativ incapacităţile la care ca dă loc,nu

mai remâne nici o îndoeală că tatăl condamnat la această
pedeapsă păstrează atât puterea părintească cât şi acea
marita
lă.
Condamnaține
penali
Mama mai esercită încă puterea părintească în
timpul că"sătoriei atunci când barbatul a fost lipsit de acest
drept în puterea

unei condamnaţiuni penale. (Art. 268 Cod. Pen.)

')

”)
,
Smintirea tatălui.

Con-

troversă.

3

)

Vegi

Art.

232

Cod.

Calimach

(176

Austriac.)

Amând

oi părinţii aveau însă de o potrivă drit spre a îndrepta
crările şi faptele fiilor lor. (Art. 187 C. Calim cu unită socotiuţă luach, 144 C. Austriac.)
După Ante-proiectul de revisuire (Art.
se esercită în timpul căsătoriei de tată358), autoritatea părintească
în comun acord cu mama
tribunalul având dreptul de a interv
eni la caz de desbinare.
”
Laurent. 1V. 262. Mourlon. 1. 1026.
Demolombe. VI. 296—2yx ŞI 304.
ească mi se pare necontestat chiar
ei
ă
de
fapt smintit, fără a fi pus sub
interdicţiune. (Analogie din Art.
tră, Demolombe. VI, 297, 298, 132.) V. Laurent, loco cit Com
eare nu admite intervenţiunea
mei, de cât atunci când tatăl
maar fi fast internat întrun stab
de alienaţi.— Codul Italian
ilim
ent
curmă ori ce controversă pre
Art. 220, că m
vădend în
ea
părintească

în

toate

casurile

imach (A. 232) prente, dacă se va vesti
ca un

novăţie

]

mai 1
smn die te ipireA

se va osândi cu închisoare

le,
şi nu va înștiința und
flă
Dărintească din lucrătore
al putere asa, și
â ndu
e epi
epitroptrop în locul lui;
ul;
e: contenind a ste pric
ear
împedicare, carăşi dobândeșt
inii d
icin
e tatăl driturile .sale.« ace
(Art. 176 Aust.)

5

ART. 325—328.
DESPRE PUTEREA PĂRINTEASCĂ.—

In urma desfacerei însoţirei prin moarte, soțul remas în viață, Desfacere căprin
fie chiar şi mama, esercită puterea părintească. Aceasta nu se sătoriei
ultim),
$
220
(Art.
spune formal la noi ca în codul Italian
|
dar resultă implicit din teestul Art. 327.
Când acest soţ este şi epitrop (Art. 344), atunci tutela şipu- Epitropul
ate numai
4
ită
3
ări
.
pă-3_ aquinisteade aceeași j persoană;e. ear când
se esercită
părintească
terea,

vintele remas în viaţă nu este epitrop, fie că el a fost apărat
de epitropie, fie că este incapabil, esclus sau destituit, atunci
el păstrează numai puterea părintească, ear bunurile se administrează de epitrop (Art. 390), părintele fiind însărcinat, în asemene
caz, numai

cu îngrijirea, și cu educaţiunea, copilului,

iunea bunuo aie
rinţi este în“* în viaţă,

având drep-

tul de corecţiune și cele-lalte atributuri ale puterei. părinteşti.")

de
Soţul remas în viață, păstrează puterea părintească, se înţe- Căsătorie
lie a
lege cu restricţiunele admise. de lege (V. Art. 333, 334, 340 soțului remas

şi 416), chiar în caz când el sar căsători de al doile, şi aceasta
pentru tată, dar şi pentru mamă,

este adevărat nu numai

atunci când ea ar

în viaţă.

chiar

fi menţinută în epitropie.?)

Dreptul de
admite . însă,» în acest din urmă caz, că _yîngrijiJurisprudenţa
.
...
ucațtune
dure
poate
căsătorită
mama
la
de
luate
fi
rea şi educaţiunea copilului pot

de al doile şi încredințate epitropului, atunci
când interesul . copilurădicat
ma
căsătoi
.
7

.
s
—.
.
lui prescrie asemene măsuri, tribunalele având o putere discreţio- rită ae al docând nu
nară nemărginită în această privință... ufilitatem pupillorum pre- ilea
ste epitro-

tor sequitur=) (L. 10. Dig. Lib. 26. Tit. 4, de confirmando tutore.) pă: Contro.
în locul
puterea părintească
Dar dacă mama1 esercită
.
>
Ri
N
e.
y
A
Si
lui, atuncă când căsătoria a fost desfăcută prin moartea

batului, aceasta
va

căci,

nu mai este

în asemene caz,

x

tatăl

adevărat

.

singur

tată- De3
re
bar- îasoţirei prin

la caz de despărţenie,
despărțenie,,
'Ooversa,
Ni
e.

LT

esercită

puterea

părintească

IV. 263. şi V. 3. Demol. VI. 380. şi VII. 532, Valeite. Explic.
1) Laurent.

Som. p. 263. Mourlon. IL. 1163. Aubry et Rau.1. $. 111, p. 390, nota,
6. Demante. II. 117 bis. 1. și 203 bis. 'Toullier D. 1. (Parte II)
1183. Marcadâ. II. 244. C.Iaşi şi Cas. Rom. Drept. pe 1887, No..1.

2)

Demolombe. VI. 384, 385.
_p. 55. 9, 91.—La Romani,

Laurent. IV. 264—266. 0. Grenoble. D. Deosebire
mama văduvă nu pastra dreptul de edu- între dreptul

caţiune al copiilor sei de cât atunci când nu era căsătorită, nisi Roman Și 09

ad secundas nuptias pervenerit (Nov. 22. Cap. VII), si non vitri- ui
cum eis induzerit (|. 1. Cod. Ubi pupilli educentur.) V. şi Art,

in287 din codul Calimach (218 Austriac) care admite soluţiunea
versă:

„Persoana

nevrâsnicilor

celor fără

tată, dice acest teost,

trebue în vremea prunciei lor, săse încredinţeze mumei, de și nau

primit epitropia, sau de se va și mărita de al doile, afară numai de
întâmplarea când siguranța copilului va cere osebită punere la cale.“
Art. 16 Cod Caragea, Cap. 21, P. III, admite aceeași soluţiune,
3) Curte Paris. D. P.55.2.247. Demolombe. VI. 389, urm. V. şi Art,

287 din codul Calimach citat în nota precedentă.—Contră. Laurent,
IV. 265, care susţine că mama păstrează, în toate casurile, dreptul

de educaţiune al copilului seu, şi că nimene nu poate săi'lrădice,

nică tribunalul, nică consiliul de familie,

i

same

CODUL

CIVIL.

CARTEA

1.—TITLUL

IX.—ART.

325—3928.

cu toate atributurile ei, chiar dacă despărțenia s'a i pronunțat
în contra lui şi dacă copiii au fost ineredințați mamei sau unei

a treia persoană. (Art. 282.) In adevăr, deşi art. 327 prevede că tată

Tatăl nu
poate renun-

esercită această putere în timpul căsătoriei, aceste cuvinte însemnează însă în spiritullegiuitorului că el areputerea părintească toată
viața sa.) Prin pronunțarea despărțeniei în contra lui, tatăl nu perde
de cât usufructul legal, şi încă şi această disposițiune nu este aplicabilă la despărţenie prin consimțământ mutual. (V. esplic. Art. 340.)
Această autoritate fiind de ordine publică, se înţelege de la

a la puterea Sine Că tatăl nu poate nici întrun caz să renunţe
la densa,
părintească,

Creşterea şi
educaţiunea

copiilor. Interveaţiunea

justiţiei.

chiar în favoarea

mamei,

toate transacţiunele ce sar

nici

face în a-

ceastă privinţă fiind cu desevârşire nule.) (Art. 5 şi 1224 C. C.)
Tatăl având deci, cât trăeşte, singur eserciţiul puterei părin-

tești, este în drept a da copilului seu creşterea, educaţiunea şi
profesiunea,
pe care el le-ar crede mai potrivite cu aptitudinele

copilului şi cu posiţiunea

ce el ar avea

în societate. *) Codul

Calimach (Art. 194, 195), luânduse după acel Austriac, admite formal dreptul copilului de a cere intervenţiunea tribunalelor
în

asemene materie. 'Trebue să recunoaştem şi astădi acest drept
al copilului, atunci când tatăl sau mama ar abusa de drepturile

ce le dă legea, călcând întrun mod grav datoriele
lor, însă nu
cred ca copilul să poată recurge astădi la justiţia
ţărei, după
cum ar putea să recurgă în Austria sau în
Prusia, atunci când
nu “i-ar conveni profesiunea ce “i-ar impune
părinţii. )
Educatiune
Tatăl şi în lipsa lui mama au, de asemenea,
dreptul Şi îndatorirea
morală şi religioasă.

1)

'Toullier. D. 1. 749. Demolombe.

IV. 511.—Cu

toate aceste a, cescitate pro şi contra, în Tom.
I, partea II, p. 227, nota 2, unde am
discutat cestiunea mai pe larg.
1) Demolombe. VI. 294. Laurent,
II.
55. 2. 91. Cas. Fr. D. P. 55.1.341 297 şi IV. 268 şi 29. D.P.
. Vom vedea însă că tatăl poate
şy Să renunțe la usufruetul legal.
) „Tatăl poate da creştere fiulu (Argum. din Art. 341.)
din codul Calimach, potrivit i seu celui nevrâsnic, dice Art. 194
cu rangul, starea şi chipul
va socoti de cuviință; ajungând
vieței ce
însă fiul la sprevrâsnicie,
dacă
tiunea

e controversată.

V. autorităţile

la, şi va descoperi

tată

lui-seu
alt feliă de chip, spre
petrecerea _viepl ecarea inimei, şi cu puter
ele lui, şi nu

ței sale, mai potrivită cu
va fi putând câştiga dorinţa
sa de la părinți, este
cererea sa la cuviincioasa
j udecătorie, care trebue slobod să facă
să cerceteze cu
i, asemenca şi
lositoare luă; și încredinţ
ță şi mai (o:
ându| Egee
de la rudeniile
ul se pue ja cale
aveastă
.
*)

pricină, însă cu chi
are.“ Ace
„Să
puri sfa
tribunale este formal
legislaţinnă Germane.
admis î Dn mai mul
V.
de
te
esemplu, Art. 148
dus în legiuirea Mol
Cod A Ph
'ove
i,
Art
280
Prusae, TI, 2, 112,
cod. C:
Zurich
ete
pe
Landre
rebch
7
ro.t
o
V. Brnest Lehr. El
ant, Zurich,
emende
tedr ept civil Germ

anie,

p. 383,

No.

330.
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325—398.

de a se îngriji de educaţiunea religioasă și morală a copiilor
lor. (In privința acestei îndatoriri a epitropului, V. esplic. Art..390.)
In caz când soții ar aparţinea la două religiuni deosebite, Deosebire

tatăl, chiar în urma pronunțărei despărțeniei,
mună înțelegere,

păstrează dreptul

în care trebue să fie crescuţi. copiii.

în lipsă de co- le emtui în

de a determina

religiunea mamă. Ga.

Ori ce convenţiuni făcute CI

Nu

în această privință în contractul matrimonial al soţilor prin care itate. Contatăl

ar renunţa la; acest drept, învoindu-se,

bună

oară, ca băe-

troversă,

ţii să fie crescuţi în religiunea lui, ear fetele în acea a mamei
ar fi nule și lipsite de ori ce efect legal.")
Din cele mai sus espuse resultă că tatăl, cât trăește,

şi mama în Ascendenţii

lipsa lui esercită singură puterea părintească asupra, copiilor lor le- tuncaz pu.

pitimi sau legitimaţi?) Ceilalţi ascendenți mau deci nici o dată a-terea părin-

tească,

ceastă autoritate, căci este de observat că în tot titlul care tratează

despre puterea părintească,

legiuitorul nu vorbeşte

de cât

de

tată şi de mamă.) Intr'adevăr, consimțemăntul ce ascendenți
trebue să dee în lipsa părinţilor, la căsătoria descendenților
(Art. 133) nu poate să fie privit ca un efect-al puterei părințeşti, căcă atunci ar trebui ca autoritatea părintească să se esercite şi de consiliul de familie, de vreme ce şi acest consiliu
trebue, în ipotesa, Art. 142, să intervie la căsătoria copiilor. Este
cu neputinţă, de a vedea, în datoria alimentară tot un efect al
puterei părintești, de vreme ce legea mai impune această obli"2

Aubry et Rau. IV. $ 504, p. 228. Laurent. IV. 294. Masse-Verge.
I. p. 363, nota 2. Demolombe. VI. 295. Marcade.V. Art. 1389, p. 396.

Duranton. XIV. 24, Troplong. Contrat de mariage. IL. 61. Lehr. Drept
Germanie. 329.—Contră. Pont et Roditre. Contrat de mariage. 55. 51.

Sistemul pe care Yam admis mai sus se vede formal consacrat Drept străin.
în codul cantonului Argovie (Art. 177) şi Zurich (Art. 259, 260),
în Hanovra (L. din 31 lulie 1826) și în Prusia (deelaraţia regală
din 21 Noemb. 1803 și reseript din 25. Noemb. 1813.)—ln Bavavia, convenţiunele între soţi sunt valide, ear în lipsă de o anume convenţiune, băeţii urmează religiunea tatălui, şi fetele pe acea a mamei. In Austria (L. din 25 Mai 1868, Art. 1—3), băeţii urmează în princip religiunea tatălui, ear fetele pe acea a mamei, liberi fiind însă soții
de a deroga la această regulă prin convenţiuni anterioare sau pos-

terioare căsătoriei. De la 14 ani în sus, copilul care e sănătos la
minte este liber de a'și alege religiunea care “i convine.

2)

Adoptătorul nu se bucură deci nici de puterea părintească, nici de
usufiuctul legal, adoptatul remânând în familia sa firească (Art. 313.)
Este adevărat că DI. Degre susține cumcă Art. 241 din codul Ca-

limach (183 Anstr.), care admite soluțiunea contrarie, p'arfi abrogat prin noua legiuire; cred însă că am dovedit în
părere este inadmisibilă. (V. Tom. IL. Art. 313, p.
mare, puterea, părintească și tutela se vor esercita
ear în lipsa lor de epitropul seu (Art. 414), care se

de ajuns că
251 urm.)
de părinţii.
înțelege că

va fi tot adoptătorul. V. și înfră, esplic. Art. 344.

3)

Laurent. IV. 261—269.

Proudhon. IL. p. 335,—Din

această
Prin urfireşti,
de fapt

_

faptul că tatăl,

CODUL

CARTEA

CIVIL, —

I.

IX. —

— TITLUL

“P__325—3928,
325—3
ART.

gaţiune ginerilor şi nurorilor. (Art. 188.) Asa da Ă toate (Are
turile şi îndatorirele care decurg din cali atoa ai zen a
de descendent, precum este tutela ascendenți o ( L - 5 Z NA
-

.

[

>

*,

D=

dreptul lor de .a se opune la căsătoria descent enţii o CA
şi de a provoca în oare care casuri anularea câsă o i i € rr,
164), etc. departe de a fi consecinţele puterei părinteş i . A
temeează cu totul pe alte consideraţiuni, şi Demo om e
279 şi urm.) n'a putut să ajungă la o conclusiune contr

Epitrepul nu

esereită_pu-

terea părin-

tească.

Dreptul de
rivighere.
Pasti 328.

de cât prin

o stranie

și inesplicabilă

confusiune.

Epitropul este lipsit și el, ca şi ascendenţii, de esertciţiul pu-

terei. părintești propriu disă, având numai

direcţiunea minorelui. )

In cât priveşte însă măsurele de oare care însemnătate, precum
sunt punerea minorelui la popreală sau: emanciparea lui, ele sc

vor lua de consiliul de familie. (Art. 414 și 423.)

_

Copilul ne având pănă la emancipare alt domiciliit de cât acel
al părinților (V. esplic. Art, 93), nu poate părăsi casa părintească,

sau acea în care Tar fi așegat părinţii sei, fără învoirea tatălui,

sau a mamei, în casurile în care mama ar avea
eserciţiul puterei părintești, căci, de altminterle, părinții
ar fi în imposibilitate de a/şi îndeplini obligaţiunea de
creştere și de educațiune ce le impune legea. Și ca sancţiune
la această obligațiune a copilului, trebue să admitem
că părinții sunt în drept
a cere prin justiţie reîntoarcerea, copilului
fugariii:
„Părinţii
au drit, gice

Art. 189 din codul Calimach (145
Austriac) să
caute pre fiii lor, ce fără de voea lor
sau făcut nevăduți fără
de veste, şi să

întoarcă pe cei fugari, ori că
vor fi încă pe
drum, ori că se vor afla mistuiţi
pe aiurea, ajutându-se la aceasta, şi de cătră judecători
san
dacă va cere trebuința.“ Astădi, şi de cătră însuşi stăpânire,
ca, și sub codul Calimach,
părintele a cărui autoritațe
a fost calcată în picioare
se va adresa la tribunalul civil a] domiciliul
complect, va ordona

copilului

ui

să

reintre

seu,

Şi

tribunalul

în casa părintească,
această hotărtre se va aduce
la îndeplinire prin portărcei.:)
cât trăește, esercită

Deosebire .
între codul
Calimach şi
codul actual,

în

siȘI

singur puterea părintească,
liber într un mod absolut
resultă
de a opri oră ce comunicare că el este
şi ascendenții Sel, căci
între copil
el singur este stăpân
ce voeşte să creeze copilului
asupra relaţiunelor
seu.
(. Paris. D.
deaux. D.P. 61.2. 9%, 0.
Nîmes. Repert. Dalloz. p. 54. 5.622. C. BorPuis. patern. 54. Lauot
na oare care msuri
j
pen-vemolombe.
Rau. IV. p. 608, $ 550.
VI. 395. Aubrv
Cas.Fr.D. P. 51.1. 273.C.
Nancy. D. POS.
) Codul Calimaeh (Art.
191) prev
i
părintești,
cale
mai dedreptul
psa
ironde raeci
corecţiun e asuprar
pute
iilor îl au epitropii,il,
copiilor
şi si
O,
disposiţiune
2 Latreni
care nu S se vede
A
în
codul
) Laurent.
codu Austriac,

2 Cid

-osordeanx. D. P. (8, 5. 340, 0
pai Ce P. 67. 5, 345"
1

ri
272. Ducaurroy. 1. 350.—
Contră, Copilul va
puteafi

DESPRE

PUTEREA

PĂRINTEASCĂ,
— ART, 325—328,

Tatăl, sau în lipsa lui mama, ar putea, de asemenea, să
reclame copilul de la cei care Var deţinea fără nici un drept.)
În caz însă, când tatăl sau mama ar abusa de dreptul cele
dă legea, maltratând copilul și făcendu'i viaţa nesuferită, el va,

putea să ceară de la justiţie, autorisarea de a părăsi casa pă-

Dreptul copilului dea
cere dela jus-

rintească şi de a locui la o altă persoană, de pildă lao rudă,
care se va determina de judecători.?) Tatăl sau mama păstrează,

tiţie părăsi-

rea casei păvinteșii.

şi în asemene caz, dreptul de educaţiune asupra copiilor lor,
şi intervenţiunea justiției nu are alt scop, de cât a pune pe
părinţi în imposibilitate de aşi martiriza copiii.
|
Atât codul Italian cât şi acel francez prevăd că copilul, prin

Înscriere în

escepțiune poate, după împlinirea, vârstei de 18 ani, să pără- armată de
sească casa părinţilor pentru a se înscrie de bună voe în ar- Deosebirede
mata naţională. 'Tecstul nostru nu numai că nu reproduce a- ces: Art.63
escepţiune,

ceastă

dar ceava

mai mult, atât. legea

crutarea, armatei din 5 Mastie 1876
gulamentul

pentru

re- Sa L. pin
şi

(Art. 63, $ 4), cât şi re-

privitor. la înscrierea de bună

voe în

armată

din 1865.

din

17 Iulie 1865 (Art. 2 $ 6) prevăd că dacă angajatul de bună
voe are mai puţin de 21 de ani,el trebue să aducă consimţământul

tatălui,

mumei,

sau

a epitropului

seu autorisat în acest

din urmă caz de cătră consiliul de familie.
II.

Dreptul

de corecțiune.

|
|

Dreptul de educaţiune, despre care am vorbit pănă acum
implică dreptul de corecţiune şi de pedepsire a copilului; Care
este însă marginea acestui drept? Deși legea păstrează tăcere
asupra acestui punct, cred

.

?)

că war fi permis

tatălui, ori cât de

reîntegrat în casa părintească, numai după ordinul preşedintelui.
(Analogie din Art. 330, 3315 Demolombe. VI. 308. Boileuz. ÎL. p.
244. Aubry et Rau. IV. p. 604, $ 550. Mourlon. I. 1034. Acest
sistem se vede formal admis în codul Italian. (Art. 221.) Curtea din
Litge (Dalloz. R6p: puis. patern. 26) a admis că copilul va putea
fi reîntegrat în casa părintească prin agenţii minist. public, însă
această soluţiune este inadmisibilă, nefiind vorba în specie de un delict.
— Tatăl, în asemeDemolombe. VI. 307. Aubry et Rau. IV. p. 604.
Curte Nancy.
civile.
despăgubiri
la
dreptul
chiar
avea
nea caz, ar
D. P. 73. 2. 11.— Directorul unei școli sau unui alt stabiliment
mar putea decă să reţină copilul, sub cuvânt că nu i sar fi plătit
ceea ce'i sar datori pentru învățătura sa. C. Paris. Repet. Dalloz.
Puis. patern. 27. — In cât privește casurile de răpire de minori
sau de detenţiune arbitrară, V. Art. 280 cod. pen. şi 589 și urm. pr. pen.
— In codul Italian (Art. 221), preşedintele tribun.
Laurenf. IV. 274.
sau judecătorul de ocol (i7 pretore), la caz de pericol în întărțliere (sc vi sia pericolo nel ritardo) pot, după cererea rudelor sau
a ministeriului public, să autorise pe copil a părăsi casa părin-

tească la, caz de nevoe, fără a'şi motiva însă ordonanța lor, senza

esprimere nel decreto alcun motivo, și aceasta pentru ca să nu r0-

mâe nici o urmă despre purtarea nedemnă a părintelui.

Art.

2 $ 6. Regul.
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CODUL

ămit

ă
purtărele

ar fi de

TITLUL

IX. —

ilului seu,
copilului

”
ART,

săl

—
336,
329—33

maltrateze
naltrateze sau
sa

să te

le alte pedepse, oră schingiuiri Pee Fei | ni
:
i dă acest drept. (Laurent.
IV. 215.
» ărinții, „die die
A50%.30 din codul Calimach (145 Austriac), pot pedepsi pre
copii

cei

cu

naravuri

răle,

pre

cei

nesupuși,

sau

pre, ce

ce

tulbură casnica liniştire, însă cu un chip cuziincios, și nepricinuitor de vătămare.“ Singura pedeapsă legală la care, pe
lângă acele casnice, părintele poate să recurgă este detenţiunea,

şi încă și acest drept variează,

după

tată sau de mamă.
Dreptul

de

cozecțiume

ad

cum

tatălui

el se

esercită

de

fegitinu,

rt. 329.
Tatăl care va avea motive de nemulțămire foarte grave
asupriă purtărei copilului seu va avea următoarele mijloace de indreptare. (Art. 330—334, 336, 414 C. C. Art. 3 şi 56—59 Regu Ș genera
al casei centrale de corecţiune p. minori din14 Mai 1874. Art. 315. C.
m)
Art. 330.
Dacă copilul are mai puţin de şase-spreglece ani, tată

îl va putea

pune

în o casă

de

arest

pentru

o lună

cel

mult,

drept care
preşedintele tribunalului de district, după cererea tatălui,
va
trebui a
libera ordinul de arestare. (Art. 332—336, 414 C. C.
Art. 376 C. Fr.)
Art. 331.
De la vârsta de 16 ani pănă la
cipaţiune, tatăl va putea numai să ceară arestarea majoritate, sau emancopilului seu, pe timp
cel mult de 6 luni, adresându-se pentru aceasta
la
preşedintele tribunalului, care după ce se va înţelege cu
procurorul, va refusa sau va libera

ordinul

de

arestare,

şi liberând

acest

menul arestărei cerut de tatăl. (Art. 332ordin, va putea scurta ter— 336, 414 C. C. Art. 377 C. Fr.)
Art. 332. In ambele aceste casuri,
înscris şi nică o tormalitate judecătorească, nu se va face nici o procedură
afară numai întru cât priveşte ordinul de arestare care nu
va
cuprinde
motivele pentru care s'a
dat; tatăl va fi numai dator de a
cheltuelele, şi de a da arestatului subscrie îndatorirea de a plăti toate
331, 333—335. C. C. Art. 580—582alimentele cuviincioase. (Art. 185, 330,
Pr. Pen. Art. 56, 57. Regul. din
Mai 18174. Art. 378 C. Fr.)
14
_Art. 333.
'Tatăi poate seurta oră când va
voi termenul arestărei
de el reclamat în casurile prevăţlute
de precedentele trei 1) articole.
după eșirea copilului din arest,
Dacă
restarea lui se va putea ordona el va face din nou alte necuviinţe, adin nou, cu modul prevățlut
cedente. (Art. 330—3832, 334—336,
în art. preC. G. Art. 319 C. Fr.)
Art. 334.
Dacă tatăl se va căsători
din nou, nu va putea ares
pe copilul seu din precedent
ta
16 ani, de cât conformându- a căsătorie, chiar de ar avea mai puţin de
se celor prescrise de Art.
331. (Art. 380 C. Fr.)
Art. 336. Cânq copilul
va avea avere proprie
Va esercita vre o pro
a lui, sau când el
fesiun
de va avea mai puţin de e sau meserie, nu va putea fi arestat, chi
ar
16
ani, de cât prin cerere
lului, (sau mai bine dlis
adresată sibunapre
şed
int
elu
i
tribun.) conform Art.
arestat va putea adresa
331.
de apel. Acesta va ord un memorii procurorului general de lângă Copilul
ona
curtea
pro
cur
oru
lui pe lângă tribun
instanță ea Să cercet
alul de prima
eze împrejurările,
Și
preş
:
va, face
intelui
curţei
ței apelativi e,

care'

apoi el însuşi rap
ort
dupăă ce ce va înşt
iaştiiiința pe par
âriinte, şi i

1) 'Teestul cuprindede
oo e eroare de red
reda,acțiune, căcă el t rebue
uu la cele trei, ci |
să ne tri tă
a cele dout articole pre
ceden te. (Art. 330 Și mea
331.)

DESPRE PUTEREA PĂRINTEASCĂ. — ART, 529-336.
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după ce va fi adunat toate ştiinţele putincioase, va putea revoca sau
modifica ordinul de arestare liberat de preşedintele tribunalului de prima +

instanță. ) (Art. 330—334 C. C. Art. 382 0. Fr)

|

Codul Calimach permite, după cât am vădut, părinţilor de
a pedepsi întrun mod, cuuiincios şi. nevetămător pe copiii cei
cu naravuri răle, însă nicăiri nu vorbeşte de arestarea lor.)
Dreptul părinţilor este deci mai mare astădi de cât era altă dată,
Astăgi, întradevăr, tatăl care ar avea motive de nemulțămire Arestare pe
foarte grave asupra purtărilor copiilor sei mai mică de 16 ani, *) „gale de 530,
poate săi pue

întro casă

de arest“) pentru

o lună

cel mult.

(V. Regulamentul din 14 Mai 1874 pentru înfiinţarea. unei case

-

1) Legiuitorul ar fi trebuit să facă din această din urmă disposiţie un articol a parte, căci vom vedea că această disposiţiune se aplică la toate

casurile în care copilul este deţinut pe cale de rechisițiune.
*) În Anglia, în Austria (Art. 145 C. Austr.) şi în dreptul Germanie Drept străin.
în genere, părinţii nu au dreptul de a aresta pe copiii lor. Codul
cantonului Berna (Art. 155) şi Solothurn (Soleure) (Art. 260 urm.)
sunt singurele codice în limba Germavă care consacră acest drept
al părinților.— După acest din urmă cod (Art. 261), magistratul
care poate să ordone arestarea copilului pe un timp. cel mult de
patru luni, poate, de asemenea, să'i intergică pe timp de doi ani
mergerea în crâcime şi în alte localuri publice.
— In codul Italian,
tatăl poate, în urma autorisațiunei președintelui tribun., să pue pe
copiii sei minori și neemancipaţi, la ori ce vârstă, şi pe ori cât

timp va voi, în casa de corecţiune sau de educațiune pe
o va judeca mai potrivită
şedinţială fiind tot-deauna
cât şi a copilului înaintea
După codul Olandez (Art.

care el

pentru îndreptarea lor, ordonanța presupusă recursului, atât din partea tatălui,
președintelui curței (Art. 222, 223.) —
357), arestarea copilului se pronuață de

tribunal, ear nu de preşedinte, însă posiţiunea copilului este agravată prin faptul că tribunalul poate să

condamne

la

3 luni

în-

chisoare pănă la vârsta de 15 ani, și la un an peste această vârstă.—

In Ante-proiectul de revisuire, dreptul de arestare nu mai esistă, însă
tribunalul poate să decidă că copilul va părăsi casa părintească şi
va fi aşedat aiurea. (Art. 363.)

,

3) După cum se află redactat tecstul francez, toți autorii conchid că Deosebire
tatăl pvate aresta pe cale de autoritate numai pe acei copii care de la toostul
p'ar avea încă 15 ani îndepliniţi (V. Demol. VI. 315, Marcade. Il.
”
130), pe când la noi, Art. 330 își primeşte aplicaţiune pănă la îndeplinirea vârstei de 16 ani. Dacă copilul a întrat în anul al 17-le,
atunci se va aplica Art. 331.
ice d
1) In tecstul francez, nu se arată locul unde copilul urmează a fi deţinut, Deosebire de |
de unde resultă că el poate fi arestat chiar în o casă particulară,
f-apeez.
după chibzuința tatălui şi a preşedintelui. 'Leestul francez prevedea,
ca şi al nostru, că copilul va fi deţinut în o casă de corecfiune, însă
aceste cuvinte s'au eliminat anume în urma discuţiunei urmată în
consiliul de stat, unde consulul Lebrun a dis că nu trebue pus copilul în aresturile publice spre a nu se corupe în contactul făcăîorilor de răle. V. Mourlon. I. 1036. Laurent. 1V. 385. Redactorii

codului nostru w'aii ţinut însă samă

ele sunt foarte juste,

de aceste

observaţiuni,

deși

CODUL

12

1.
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TITLUL

EX.—ART.

929—3836.

centrale de corecţiune pentru minori. Art. 3 şi 56—59.) Mandatul de arestare se va subsemna de președintele tribunalului
civil al domiciliului tatălui, la stăruința acestui din urmă. l'atăl fiind suveran apreciator al gravităţei greșelelor comise de
copilul seu, nu poate fi controlat de nimene în această privinţă,
şi preşedintele tribunalului nu intervine de cât pentrua întări voinţa
„tatălui şi a ordona agenţilor forţei publice ceea ce cl voegte,
căci altfel, directorul casei de corecţiune ar refusa încarcerarea

copilului.

Putere ne-

mei

(Art. 58, Regul. din 14 Mai

_ Președintele

tribunalului

nu

va putea

1814.)

deci

|

să refuse

dea

is-

4 căli ordinul de arestare, sub pedeapsă de a fi culpabil de denegare de dreptate (Art. 152 Cod. Pen.), nicia scurta termenul
de o lună hotărât de tată, atunci bine înţeles când toate condiţiunele prescrise de lege sunt îndeplinite, adecă când copilul
n'a împlinit încă 16 ani (Art. 330), când elnare avere proprie,

o
A

nică esercită vre o profesiune sau meserie (Art. 336), şi când
tatăl mu este însurat de al doile (Art. 334), căci în toate aceste

casuri, tatăl legitim are
aa
Legiuitorul a credut
torului. părinte trebue să aibă
destulătoare cum că el
sa. Legiuitorul însă sa

o putere absolută şi nemărginită, 1)
că dragostea şi afecțiunea ce fie care
pentru copiii sei vor fi o garanţie înnu va abusa de autoritatea și puterea
înșalat, căci o putere atât de absolută

nu mai convine astădi societăţilor moderne,
sigur de a face să dispară

curestare pe

goni din familie. 2)

O dată ce copilul

Si

despotismul

a împlinit

siţiune. Arţ. Testat de tatăl seu, ci numai
331.

16

ani,

din

şi mijlocul

stat este

el nu

mai

cel mai
de al is-

poate

fi a-

de preşedintele tribunalului civil
după ascultarea conclusiunelor ministeriului
public 5) şi

în urma
cererei tatălui. Motivele care silese
pe tată a recurge Îa această
estremitate se apreciează de preşedinte
carele, de astă dată, poate
să refuse ordinul de

arestare

sau

să scurteze termenul cerut
PI
II
III
Casaritacare
1) Autorii admit însă că preș
edintele ar putea refusa conc
putea rola
ursul scu
pentru a aresta un copil care
ordinnl dea.
oară, de4 sau Bani. Demolombear fi deo vârstă prea fragedă, bună
. VI. 314. Marcade. 11 137
restare, Conmante. II. 121 bi— s.
D
£ rover
« să,Sa
busul este _ în lege, , ea +Contră. Laurent. (IV. 216) care gice
că
a.
ropt Ro
părintel
ntelui
ui
) La Romani, în ultima nu în autoritatea pări
fise că ar
stare a legislațiunei, tatăl
putea să
He şopil u an Casă (in
a
pentru greşelele sale cele mustre
i en
o” =6- de patria potest.)
ușoare,
Cât pentru greşelele
sati pentru casul câna copi
cel er
lul
ar
fi
lips
it î
respect
i
pa
ge cătr
râna Sp
ă al
tat
tatăl et.
seu pre
i ele prov
provin
incioie
ei t îl anua
Lip SF tău, p rivit P ședint
le,epsrân
ped
ea,duridupde
ă
int
enţ
iun
elor
Lib.
N
(4. de patria potestate.) acestui din urmă. (L.3. Coa.
Dre
fie că el era, căsăto
nt
ălui
er
i
2) Atribuţiunele Dinist rit de al doile de) nu ptulfatăltă era
. publie
acelaşi
de minori, (Art. 2,
i
î
i
L din 24 Oc
tom

p(ae,îo "pooie,

find vorba
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ART. 325-—336,
— Ă.
DEAPRE PUIEREA PĂRINTEASC

de tată.!) Nici întrun caz însă acest termen nu poate
treacă şase luni. "Termenul este de astă dată mai mare
în art. precedent, pentru că copilul fiind mai înaintat în
respunderea sa este mai mare.
în caz. când copilulxl
atâta, chiar
mult încăi de cât
Mai
.
.
:
de 16

puţin

ani, legiuitorul,

prin escepțiune,

să înde cât
vârstă,
are pe mai Escepţiuni
n favoarea

mai
lasă tatălui liber- copilului

16
de 334,
mie Art.
Art. ani.
ne,7 potrivit
pe cale de A rechisiţiu
tatea de al y aresta, numai
ua
>
.
331,

4

în următârele

două

casuri:

al doile; şi 2” când copilul
cită vre

o profesiune

1* când

tatăl

s'a, căsătorit

are averea sa proprie,

ori meserie.

334

(Art.

de

"336.

sau eser|

şi 336.)

Tatăl nu poate nici întiun caz, prin simpla sa autoritate, să Căsătoria a

aresteze pe copiii sei din căsătoria dintăi, chiar mai mică de doile. Art,
334,
16 ani, atunci când el s'a căsătorii deal doile, arestarea nepu-

tând să aibă loc, în asemene caz, de cât pe cale de rechisiţiune, potrivit Art. 331. Legiuitorul sa temut, şi cu drept cuvânt, ca nu cum-va afecțiunea sa cătră copiii anteriori să fie puţin alterată, din causa înriurirei ce necontestat este că va esercita asupra lui noua sa soție, mama vitrică acopiilor (noverca).”)
La Romani,

din contra, tatăl avea

aceeaşi putere, fie că era că-

sătorit de al doile sau văduv. (L. 3. Cod. VIII. 47, de patria potesi.)
Sevârşirea însă din viaţă aacestei soţii sau pronunțarea des- Tatăl na re-

părţeniei nwl face pe tată să redobândească asupra, copiilor sei o putere inemai mici de 16 ani dreptul nemărginit consacrat de Art. 330, mărginită
căci, pe de o parte, tecstul nostru, deosebindu-se întru cât-va de Pa alea
acel francez, nu cere ca tatăl să fie căsătorit în momentul

tărei copilului, ci prevede că dreptul
cetează prin însuşi

faptul

căsătoriei,

ares- Controversă.

nemărginit al tatălui în-

ear

pe de altă

parte,

-

afec-

țiunea tatălui cătră copiii din prima căsătorie poate, întradevăr,
să fie mai slabă, chiar după moartea soţiei sale de al doile, din

*)
causa copiilor care ai putut să se nască din această însoţire.
Copilul pănă
copii
doile,
al
de
căsătorit
fi
De câte ori deci tatăl se va

fi aresdin prima însoţire, fie mai mici sau mai mari de 16 ani, nu VOr poate
casul
în,
tat
Art;
potrivit
ui,
putea fi arestați de cât de președintele tribunalul
cel
câtolună
nu331
131, după cererea tatălui. Art. 334 ne trimete la-Art.

mult, potrivit
mai în câtpriveşte formele de urmat, nu însă şi în cât priveşte
un copil
timpul detenţiunei, de unde resultă că, în toate casurile,

mai mic de 16 ani nu va putea fi arestat

pe cale

de rechi-

n'ar putea însă mări termenul arestărei cerut
1) Preşedintele tribunalului
de tată (ultra petita). Demolombe. VI. 318.
Egloga 3.)
2 Est mihi namgue dom: pater, est injusta noverca. (Virgil.
Masse556.
L.
Ducaurroy.
3) Demolombe. VI. 324. Mourlon. [. 1043.
Vergt.1. p. 367,

nota 16. Bonachi.

p. 586.—

Contră.

Aubry et Rau.

Mareade. [l. 137. Aceşti auIV. p. 606, $ 550. Laurent. IV. 277.
ea că tatăl în urma
împrejurar
pe
lor
tori îşi întemeiează părerea
, încetează dea .
despărţenie
de
caz
în
ales
mai
și
sale,
morţei soţiei
efjectus.
mai fi sub înrîurirea ei. Cessante causa, cessat
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329—33

336.

siţiune de cât o lună cel mult, ear nu şase lună, după Că
vede

Art. 331.

Imprejurarea,

îngreuea

posiţiunea.

nu mărește întru uiti
Areatareaco-P

Oce

de

cadul

mic

de

16

ani,

care

am

j

j

,

despre
de

nu

erpscala copilului, şi prin urmare
vorbit,

mai

sunt

zilului care două casură în care tatăl nu poate aresta pe copilu
proprie sau mai

Doi

s _Căs

că tatăl

într'adever,

cât

pe

cale

de

încă alte

seu, chis

rechisiţiune,

şi

anume:

otelu
10 atunei când copilul esercită o profesiune sau meserie os€ori meserie. bită de acea a tatălui seu, şi 2* atunci când acest copil îşi are
Escepţiune averea sa proprie. In casul dintăi, escepţiunea se justifică până
la un punct oare-care prin împrejurarea că detenţiunea pe cale
de autoritate ar putea, atunci când ar fi nedreaptă Şi veesatorie,
să aducă o pagubă însemnată, copilului, stricându'i creditul,
şi
făcându'l poate să'şi peardă industria sa.
a
Critică

laa

In casul

droga legui- prin

Rocursulcoilului contra,

nimic,

de

al doile

căci

însă,

escepţiunea nu sc mai

copilul supus autorităţei

părinteşti

justifică

neavend

administraţiunea bunurilor sale (Art. 343), nn
poate să fie victima
manoperelor şi a cupidităţei tatălui seu.
Temerea deci a consulului Cambacerăs (V. Fenet. 7. X,
p.
496) ca na cum-va
un tată răsipitor să caute a despoia
pe copilul seu, şi să întrebuințeze arestarea ca mijloc
de a îi stoarce bani este lipsită de temei Şi are

Preşedintele

nici

tribunalului,
a

un

sens,

ear nu tibunalul,

după cum din
P ordonanţei eroare se esprimă $ 1 al
A rt. 336, putând din causa stăruina saatiale-țelor tatălui, sau din
causa intrigil

or locale să dee un ordin de
arestare care poate n'arfi cu
totul meritat, este Just ca
copilul
să aibă un recurs contra aces
tei ordonanțe preşedințiale.
ceea, Art. 336 $2 dă drept
De acopilului de a adresa un
memorii
procurorului general, care,
cercetând împrejurările prin
teriul public de la prima,
minisinstanță şi înștiințând pe
părinte, va
faceun raport cătră primul
preşedinte al Curţei de apel
magistrat având facultatea,
, acest
în
ultim resort, de a revoca
sau de a modifica numai
în totul,
ordinul de arestare, Recurs
ul copilului, în
să
pensiv, după cum este apel un apel propriu gis, pentru că nu e susul în genere (Art. 198
|
Pr. Pen. și 3317 Pr.
Civ.) şi pentru că copi
lul
trebue. să] facă din
Copilul ae
arest.
egea, vorbeşte de aces
t recurs special al
toatecasuril
e 336, de unde
Art.
copi
lului în urma
unii trag conclusiunea
nd dear 0 disposiţi
că
aces
t drept este
une escepțională car
e nu se aplică de cât
şed. după ce- Casuri prevedute
la cele două
de Art, 336, adecă,
rerea tatălui,
atu
”

Controversă, ——————
—

nci

cân d copilul

are a-

DESPRE PUTEREA PĂRINTEASCĂ
— ART. 929-336.
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vere personală, sau esercită o profesiune ori meserie. 1) Cu toate
că acest argument îşi are tăria sa, mai ales la noi, unde cele
două paragrafe ale tecstului francez au fost contopite întrun

singur articol, totuşi prefer a privi această disposițiune ca generală faţă, cu discuţiunea urmată în consiliul de stat francez,
unde

tribunul

Vesin

a declarat

că scopul

acestei disposițiuni

este dea întimpina și de a slăbi toate surprinderele şi toate intrigele din localitate, precum și de a face ca dreptul de corecţiune să nu poată nici odată fi un mijloc de despotism. Conchid deci că recursul copilului va fi admis în toate casurile
în care el va fi arestat pecale de rechisiţiune, chiar în casul
când el va fi arestat, după cererea mamei sau a epitropului. ?)
Prefer această părere pentru că ea este o garanţie în contra des-

potismului tatălui și în favoarea libertăţei individuale a copilului.
Ceea ce însă mi se pare afară de ori ce contestaţiune este Copilul nare
Fi
:
a
4
,
x > recurs când
că copilul nu poate avea nici un recurs în casul Art. 330, căcie arestat pe

atunci detenţiunea se ordonă de tată în virtutea unei puteri ab- cale de au-

solută şi nemărginită.

(Laurent. IV. 288.)

fortate,

Acest recurs, de asemenea, n'ar putea nici întrun caz, să fie Tatăl nare
esercitat de tată, atunci când președintele ar refusa de a da
ordinul de arestare, sau când ar scurta termenul cerut de dânsul,

recurs în
PONp

pentru că legea nu conferă asemene drept de cât copilului arestat. *)
In toate casurile în care se cere arestarea unui

cale

de

autoritate

(330),

fie pe

cale

de

334—336), nu se face nici o formalitate
scrisă, pentru ca să nu remâe nici o urmă

copil, fie pe Proceduraa-

rechisiţiune

(381, restărei copi-

şi nici o procedură
despre antecedentele

332

|

şi rătăcirele unui minor. Cererea de arestare poate deci să fie
şi verbală. Numai mandatul, de arestare se va face înscris, pentru că altfel,

copilul mar

putea

fi încarcerat.— Acest mandat

1) Laurent. IV. 288. Marcade. II, 141, 142. Demante. II. 121 bis. Duranton. III. 355. Bonachi. |. p. 590.
|
2) Demolombe. VI. 331. Dueaurroy. L. 560. 'Toullier D. 1. 1056 (partea
a 2-a). Valette. Code civil, p. 492. Aubry et Rau. IV. p. 606.
nota 21. Masse-Verge. IL. p. 368, nota 23.
3) Demolombe. VI. 332. —Se poate întâmpla însă ca preşedintele să Casurtîn care
refuse pe nedrept ordinul de arestare cerut de tată în basa Art. 330, tatăl are resub cuvânt câ tatăl n'ar mai putea procede decât pe cale de re- curs a trichisiţiune, sau să aprecieze în mod greşit faptele, dicând, bună oară,
”
că copilul

are mai

mult

de

16 ani,

ori că

esercită

o

profesiune

deosebită, pe când în realitate n'ar esercita nică una, etc. Ei bine,
în toate aceste casuri, dreptul tatălui neputând să remâe o literă

moartă și să atârne numai de apreciaţiunea greșită poate a unui
magistrat, trebue să'i recunoaștem dreptul de a aduce cestiunea în

desbaterea complectului tribun., citând pe copil în judecată prin
epitropul ad hoc care i se va numi în acest scop. Se înţelege că
hotărîrea tribunalului va fi supusă apelului, ear acea a curţei recur-

sului, conform dreptului comun. (Demolombe. VI 333.)

16
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IN.—ART,

329-996,

însă nu va cuprinde motivele arestărei, ci numai

lului,

vârsta

restarea

sa,

numele

tatălui sau

a mamei

şi împrejurarea că ministeriul

numele Copi-

care

publica

a cerut

a-

fost ascultat

în

casurile Art. 33], 334, 335 şi 414. Copilul va fi condus la
casa centrală de corecţiune pentru minori (V. Regul. din 14 Mat

1874) de cătră portărei, sau chiar de însuşi tatăl. In caz
când încarcerarea va avea loc prin ministeriul portăreilor,
se înţelege
că
agentul

va

încheiea

un proces

verbal

de

arestare.

IV. 286.) Directorul închisorei va transcrie în regist (Laurent.
rul seu actul care ordonă arestarea !) (Art. 581 Pr. Pen),
ţinând și un

registru special, unde se va trece numele,
precum şi data întrărel şi
a eşirei copilului din închisoare. (Art.
56. Regul. din 1874.)
Oblig.tatălui "Tatăl, înainte de a se eliber

a mandatul de arest (V. Aubry
va subscrie îndatorirea de a plăti
toate
şi

de a plăti et Rau. IV, p. 607),

copilului în cheltuelele copilului
alimentele cuviincioase după starca
arest. Art, posiţiunea, sa socială.)
şi
(V. Art. 57 Repul. din 14 Mai
preptul de
1874.)
Tatăl remâne în tot-deauna,
liber de a scurta termenul
tălui. Art. tărei copilului,
ares335 $ 1.

fie de

şi chiar de a face ca mandatul

loc esecutat,

fie că detenţiunea,

a avut

toritate (Art. 330), fie pe cale
de rechisiţiune
societatea

nici întrun
pedepsirea, copilului.

caz,

nici în altul,

de arest să nu

loc

nu

pe

cale

de au-

(Art. 331), căci

este

Imprejurăi | Afară de dreptul
de iertare pe care! are
adacă pane: vedea că se cuvine
tatăl

interesată

la

Şi

care vom
atât mamei, cât și epitropului,
tate ape 1€1 împrejurări
mai
sunt încă
căre pot Să motiveze
punerea în libertate a
ului,
pilului ; aceste sunt:
coespirarea termenului
detenţiunei ; îndeplinirea din partea copilului
a
vârste
i
de 21 ani, căci la majori
puterea părintească încete
tate,
ază, Și în fine, revoca
ţiunea mandatului
de arestde cătră primul
fost deţinut pe cale de preşedinte a] curţei, în caz când copilul
a
rechisiţiune. (Art. 336.)
pestare codupă
non. Art el Dacă
va face ate eşirea copilului din arest, sau după iertarea
$2. nou, fie de cătră necuviințe, arestarea, lui se va putea ordona lui,
tată,
din
de preşedintele tribun dacă ele mai mie de 16 ani (Art. 330),
alului în casurile
fie
Ast. 331, 334 şi 336.
:)
Drept 9
cozecțiune

Art. 335,

af

mamei

fe gitime.

Mama văduvă,

care nu se va fi măritat
din nou, nu va pudin cele mai aproap
au
„286.
e
,
ti Art, 4 din le
i» 141. Demolo
gea constr. corpor
mb
e.
ale de la
335
d întreţinuți cu
cheltueala credit 1864, unde se die d
orilor lor numera
tă înainte,
1 Dn are
3

- 333 ne trimet
e

la Art. 330

si sare

âverea

sa

pro-

din "II go

-

DESPRE PUTEREA PĂRINTEASCĂ.
— ART. 335.

rude despre tată, și numai prin cerere adresată tribunalului, (sau mai bine dis
preşedint. tribun.) conform Art. 331. (Art. 340, 660 urm. C. C. Art. 381 C. Fr.)

La Romani, mama văduvă și necăsătorită de al doile (argum. Drept Rodin Novella 22, Cap. 38) putea să ceară de la preşedintele pro- - Man.
vinciei

pedepsirea

arestarea

și în special

care ar fi ocărît și insultat

pe

muma

Copilul

copilului seu.

sa era așpru

pedepsit,

lesam pietatem severius vindicabit, însă judecătorul nu era obligata

aplica pedeapsa propusă de mamă. (L. 4. Cod. 8. 47. de patria potest.)
Astădi, mama în timpul căsătoriei

esercită puterea

părintească Dreptul ma-

numai în caz când tatăl se află în imposibilitate de a esercita
autoritatea sa de cap al familiei. (V. supra, p. 4.) In urma desfacerei

căsătoriei însă prin moartea tatălui, puterea
la mamă cu oare care restricțiuni.

părintească

mei în legea
actuală.

trece

Astfel, mama, văduvă, pănă a nu se căsători de al doile și a nu
întra în altă familie poate să ceară ca președintele tribun. do-

miciliului ei, să ordoane detenţiunea copilului seu legitim, sau
legitimat, potrivit, Art. 331, şi această soluţiune este adevărată,
chiar atunci când ea înlocuește pe tată în timpul căsătoriei.

Nici o dată deci mama
mai mic de

16

nu poate aresta pe copilul seu chiar

ani, pe cale de autoritate, ci numai pe cale de

rechisițiune, şi cu consimțământul a două din cele mai aproape
rude despre tată, de unde resultă că refusul acestor rude, sau
a uneia

macar

din ele face cererea

mamei

inadmisibilă,

chiar

dacă purtărele copilului ar motiva asemene corecţiune. Cererea
cătră preşedinte trebue, întradevăr, să se facă în mod colectiv,
atât de mamă, căt şi de cele două rude maiaproape ale tatălui.)
Femeea fiind mai simţitoare de cât barbatul, legiuitorul o pune sub

controlul rudelor acestui din urmă,

C_ 33-a

mar putea

presupunând că singură ea

preţui la adevărata lor valoare greşelele copiilor sei.

Legea nu conferă espres mamei dreptul de a micşora pedeapsa Apic. A. 888,
udele po

:) Dacă însă rudele cele mai de aproape ale tatălui
ar şedea Ia o de- fi înlocuite
părtare prea mare de domiciliul mamei, ele vor putea fi înlocuite prin amicii
tat ălui.
prin două rude din un grad mai depărtat, şi la caz de urgență, chiar
prin doi amici dea tatălui. (Analogie din Art. 357 și 359.) Demolombe. VI. 351, 352. Mareade. II. 139. Mouwrlon. I. 1048.

Ce trebue să decidem însă când tatăl n'ar avea nici
o rudă ? Ces- Lipsa_de
tiunea e controversată: 1% După unii, rudele tatălui vor fi înlocuite "e:a

prin ămicii sei. Demol. VI. 353. Aubry et Rau. IV.p. 605. Valette
sur Prondhon. Il. p. 247, nota a. Toullier D. 1. 1057, nota 1. Demanțe. II. 126 bis III. Boileux. II. p. 252. —-22Alţii susțin că în
lipsă de rude, mama perde dreptul de a cere arestarea copilului
seu. Proudhon. IL. p.247. Allemand. Mariage. II. 1091.—3% In. fine,
sunt autori care susțin că în lipsă de rude, mama va putea cere
arestarea copilului singură, fără concursul nimărui, remănând ca preşedintele să aprecieze. Laurent. 1V. 282. Ducaurroy. 1. 551. —Ceea ce

mi se pare însă afară de ori ce contestaţiune este că în pă
o
rude despre tată, nu se pot lua rudele despre mamă.
LaFa i
[*
1

:

.
2
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CODUL

18

CIVIL, —

CARTEA 1.— TITLUL IX, —

ART. 335.

sau de a ierta cu totul pe copilul seu; nu mai remâne însă nici
o îndoială. că ie Ast. 333 este
i aplicabil şi mamei, ca unul ce conine o disposiţiune generală. *)
|
|
sama poate | Naşte însă întrebarea: mama poate ea singură esercita acest

ee

fe drept, sau are ea nevoe Pi
şi de astă dată
de , concursul
.

concursulru- barbatului,
delortatălui.

care

au

trebuit

să

intervie

la

arestarea

rudelor

,
9
copilului ?

Controversă. Respund categoric, nu; mama mare nevoe de concursul nimărui
pentru a ierta pe copilul seu. Art. 335 cere, într'adevăr, con:

;

cursul rudelor tatălui numai

şi pentru al scoate

a

pentru a închide

.

copilul, nu însă

din închisoare, căci, în asemene caz, nu mal

esistă temerea că mama va abusa de autoritatea sa. Apoi, o consi-

deraţiune şi mai puternică este următoarea : nimine nu poate sili pe
mamă a, cere detenţiunea copilului seu, nici a o împedica de a escecuta

ordinul de arestare, când acest ordin sa dobândit de la președinte ;

aceaşta este admis de toată lumea.

Nu se poate deci pricepe cum

mama n'ar pastra dreptul de a'şi ierta copilul seu şi de a'l aduce la
sentimente mai bune prin blândeţă, căci atunci sar interpreta
legea în defavoarea

Art 332 este

“nel, o

din contra de
Dacă

copilului,

pe când

scopul legiuitorului a fost

a înfiinţa o garanţie mai mult în favoarea

Art. 333

este aplicabil mamei,

sa.*)

apoi nu mai remâne nici

indoială că şi Art, 332 îi este aplicabil, căci şi disposiţiunea

acestui tecst este generală. Procedura arestărei
vafi acecaș pentru
mamă ca şi pentru tată, şi deşi legea mo
spune nicăiri, toată
lumea, recunoaște
Dreptul de

că mama va trebui să subscrie îndatorirea de
a
plăti cheltuelele şi de a da arestatului
alimentele cuviincioase.
Dreptul

ilului. Art Ordonanţei

copilului de a se jălui la procurorul

preşedinţiale

“96 aplicabil versa, ce esistă asupra

îmi

pare incontestabil,

acestui

punct

general contra
cu

toată contro-

(v. p. 14,15), chiar

în cas
când el ar fi arestat după cererea mumei
sau
a
epitropului
seu,
acest mod de recurs fiind

aplicabil
„ Yestarea se cerepe cale de rechisiţiune. la toate casurile în care a(Valette. Cod. civil, p. 492.)
Mama e
Art. 335 dă dreptul de corecțiune
numai
văduvei care nu se va
dreptul de fi măritat
din nou,

de

unde

resultă că mama căsătorită
de a]
coreoțiune. doile perde ori ce drept de corecţiune
asupra copiilor sei din
prima Căsătorie, ne mai avend

i et dr, d n ere, x dear pia dn
nici o

CL

dată

dreptul

al poate esercita de

de

a

cât pe cale

cere

de

Şt

”)

e
t
ga
avea dreptul
ep cuvânt se vede par
Vantul seu adnotator ŞI
respinsă de
a.
reg
ret
atu
i
Demolombe. VI. 356, Boileca. II.l m
A
a
meu
p. 250.proAubr
fesory-etValettRau.
e,
,
sur” poza 2386 Verge IL p. 369, nota
26.
acaur
ioy.
La
L
p.
ta
b.
Ă
. Ve

Mama nu poate scurta de ențiu PyDemante.
i
iII. 126 a bis. I. — Contră.
delor tatălui. Laurent, IV.etențţi
203. anasopilului cât en coneursul
ru-

DESPRE PUTEREA PĂRINTEASCĂ.—
ART. 335, 414,
rechisiţiune.

Legiuitorul

sa temut,

şi cu drept

cuvânt,

ca nu

cum-va, copiii să fie victima manoperelor şi rălelor tratamente
“ale tatălui lor vitrig sub a căruia înriurire va fi în tot-deauna
mama. Aceeași temere esistă și pentru barbatul care se căsătoreşte de al doile, însă nu în același grad, căci el își păstrează
neatârnarea sa mai mult de cât femeea. Presumpţiunea legei
este atât de puternică în cât femeea nu va redobândi dreptul de corecţiune asupra copiilor sei anteriori, nici chiar prin moartea barbatului sau admiterea divorţului. (V. p. 13, unde searată controversa.)

Remâne însă bine înțeles că mama recăsătorită care va fi menținută în epitropie, va putea esercita dreptul de corecțiune potrivit Art. 414, dimpreună cu barbatul seu de al doile.
Dreptul

Mama epitropă. Art.
414,

de cozecţiune ai opitropulvă.

Art. 414, Tutorele ce ar avea cuvinte de nemulțumire însemnătoare
pentru purtărele minorelui, va putea să arăte plângerele sale consiliului
de familie, şi dacă el va fi autorisat de consiliu va putea cere punerea
la opreală a minorelui, conform cu regulele stabilite la titlul IX despre puterea părintească. () (Art. 93, 329—336, 351 urm. 390 C. C. Art. 468C. Fr.)

Epitropul înlocuind pe tată are dreptul de creştere și de
privighere asupra nevârsnicului. Domiciliul epitropului este şi
acel al minorelui (Art. 93), şi acest din urmă nul poate părăsi
fără învoirea epitropului, căci alt-fel epitropul mar putea să poarte.
grijă de persoana

nevârsnicului,

după cum

îl obligă legea. (Art.

390.) Minorele este dator să onoreze şi să respecteze pe epitropul seu ca şi pe un părinte. (Art. 325.) Nevirâsnicii, dice Art.
285 din codul Calimach (217 Austriac), sunt datori a cinsti şi
a se supune epitropului. Dreptul de educaţiune al epitropului
nu este însă așa, de întins pe cât este acel altatălui, căci cheltuelele neaparate pentru creşterea minorelui se hotărese de con-siliul de familie la începutul fie cărei epitropii. (Art. 398.)
Epitropul are și dreptul de corecţiune asupra minorelui, însă
iarăși cu o restrieţiune, căci el nu poate provoca detenţiunea minorelui chiar mai micde 16ani, de câtpe cale derechisiţiune, și după
1) Art. 67 din legea de la 1840 asupra epitropiei conţine o disposiţie Dreptvechiii
identică. V. şi Art. 286 din codul Calimach (217 Austriac), unde se și drept Rogiice că rudele nevrâsnicilor. şi ori cine are voe a înștiința pe comisiea epitropicească, căreia şi epitropul este dator a face aratare
când prin epitropiceasca sa putere nu va putea înfrîna cele fără
rândueală purtări a nevrâsnicilor.
—La Romani, cestiunea este în-

doelnică şi chiar controversată.

Unii susțin că epitropul putea să

provoace detențiunea minorelui, sau aplicaţiunea unei alte pedepse,
şi că acest drept îl avea nu numai epitropul, dar ori şi care ultă
persoană însărcinată cu educaţiunea nevârsnicului. V. Van Wetter.
Dreptul în vigoare în Belgia, adnotat după dreptul Roman, p. 56.
ear alţii cred că, nici într'un caz, epitropul nu avea acest drept.

V. Leclercg. Dreptul Roman în raport cu dreptul francez, EH. p. 174.

pi.
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ART.
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TITLUL
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CARTEA

CIVIL.—

Epitropul n'ar

o prealabilă autorisare a consiliului de familie.)

de autorisarea sfatului de familie pentru a scurta

nevoe

avea însă

44.

pedeapsa ce el ar fi fost autorisat a cere contra minorelul, Art
333 fiind aplicabil

bis.)

VII. 534

(Demolombe.

şi în specie.

Pro-

cedura arestărei va fi acea prevădută de Art. 332, epitropul fiind
cheltuelele

dator de a plăti toate
'Tatăl sau

mama

epi-

tropi.

Dacă

copilului

epitropia aparţine tatălui sau

rită de al doile,

se înţelege

de

la sine

în

mamei

timpul

arcatulul.

văduve

nccăsăto-

că cl vor putea cacrcita

dreptul de corecţiune fără autorisarea sfatului de familie, pentru
că epitropia nw'i face să peardă puterea părintească. *) (Art. 326.)
Mai mult încă de cât atâta, tatăl şi mama necăsătorită conservă dreptul de corecţiune asupra copiilor lor legitimi sau le-

gitimaţi, chiar atunci când ei war avea

țeles puterea

părintească

recţiune

căsătoria

cepitropia, dacă bine în-

nu le s'a rădicat

prin

o hotărire con-

damnatorie, de unde resultă că epitropul mare dreptul dea provoca detenţiunea copilului de cât atunci când ambil părinţi sunt
morți, sau când mama remasă în viaţă a perdut dreptul de coprin

sa deal doile,

căci soţul

remas

păstrează puterea părintească chiar atuncl când
trop. (V. supra, p. 5, tecst şi nota 1.)
Natura
Statut personal. Controversă.

Puterea

statutului

părintească

este,

mâne, chiar

ar fi cârmuită

afla, (Art.

) i si E

în armată.

epi-

tropă.

9

asemenea,

—

căsă-

părintești.

tutela,

dacă et a Inicască pretutindene, conform. legilor Rode alte

incipii d

tarii în cane aceantă

i naipoip
roe,
po

delia emaucipaţiunea minorelui,

autoritate

străior
nii,lor înit
Romăn
ia,
tr
legil
iv
perso
nale.
*)

„dreptul de a o propun
(Ame:p46, mile, cpătropulaxend aoma

minorelui și
întrarea lui

torită

şi

tului personal şi urmărese pe Români
2, Ş 2); de unde resultă că Românii

Vor
eserc
ita această autoritate
a
e

Mama

ca

o lege
sonal, fiind că are de obiect o proteeţiune stabi de statut perlită în interesul
unor incapabili, și ştiut este că legile
privi
toare
la capacitatea
persoanelor aparțin statu
ori unde sar

Emanciparea

puterei

în viaţă

el nu este epi-

oa trebue

să resulte ea-

să

iințeze întrarea d i ...
norelui de cât încuv
tot cu
na ăpoate,
a
de bună Epitr
voo opul
în armat
a
autorisarea
con
Le
sil
Lage
iul
gaarevecVa
rutărei di
din n54 Martie
ili
i
2g
omV.
Slalşiui de
1316.—
supra, fam
p. ili
. În caz când
9. e. (Ar..
â
3
- căsător
mama văduvă
ită de al doile
epitropă
aut fl
A ea
nu va Putea

provoca

detenţiunea

copilului

mide
6
ar

de cât ca

2) Laurent. | gasi ului de, familie, potrivit Art. 414.
ar trebui
dectacareb intern. VI. 12, 14, După aceate principii,
tra,
în urmasă morțeă
că un Italian domiciliat îu Romănia Ta
paspra copiilor sei,
pot soției sale plenitudinea puterei părintegii asu-

deschide tutela” otrivia i ante 241 di
codul Italian,
mis această solujiune legilor
ap

57. —Tot

în

loc de a se
Române. Curtea din Bruxelles
a ad
aste. ibța unui Spaniol. V. Pasierisie pe
e), trebue să decidem că un păriate străin
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DESPRE PUTEREA PĂRINTEASCĂ,
— ART. 337,
Despre

puterea

părintească

în ceea ce priveşte copii naturală.

Art. 337. Mama are drepturi de corecțiune asupra copiilor sei -naturali, legalminte recunoscuţi. (Art. 308, 325, 332, 333, 0. C. Art. 383 0. Fr.)

Am avut pănă acum ocasiunea de a semnala in mai multe rânduri defectele legei noastre

în privința copiilor naturali.

Laco-

nismul Art. 337 este o dovadă şi mai mult despre uşurinţa cu
care legiuitorul nostru a tratat această cestiune socială. Acest
teest prevede că mama naturală are dreptul de corecţiune asu-

pra tuturor copiilor sei naturali recunoscuţi, fie chiar adulterini sau incestuoși, şi fără a se distinge dacă recunoaşterea a
fost silită (Art. 308), sau de bună voe.!) (Art. 48.)
Din faptul că legiuitorul nostru vorbește numai
părea

să resulte

recţiune asupra

că tatăl mare

nică

copiilor sei fireşti.

întrun

Nu

caz

de mamă

dreptul

văd însă pentru

de

ar Tatăl
are el
dreptul de

co- co recțiune a-

ce ta- supra copii:

tăl firesc war avea si el acest drept, atunci când el ar fi cunoscut, adecă în casul escepţional în care paternitatea ar fi fost
stabilită conform

Art. 307,

lor naturali?

şi în caz când tatăl ar fi recunoscut

copilul seu de bună voe. 2) In lipsa tatălui însă, dreptul de corecţiune se va esercita numai de mamă, potrivit Art. 335, fiind
că mama naturală în legislaţiunea noastră are aceleași drepturi
şi îndatoriri ca şi acea legitimă. Se înțelege însă că mama nu
va avea nevoe de concursul rudelor tatălui de cât în casurile
în care paternitatea, va fi stabilită, fie prin recunoaşterea de bună
voe, fie prini recunoaşterea silită. (Art. 307.) In toate cele-l-alte
casuri, mama

va putea

cere arestarea

copilului

seu natural re-

war putea aresta pe copii sei în Romănia, dacă legea străină n'ar
Deşi puterea părintească
.
— Contră.
admite dreptul de detenţiune
în princip aparţine statutului personal, totuşi, legea străină trebue
să fie dominată de acea teritorială, pentru că această din urmă
interesează ordinea, publică şi bunele moravuri. Merlin. Repert. V,
p. 555, vo effet râtroactif. Veşti şi Demolombe. VI. 357.
5 La Romani, atât tatăl cât şi mama aveau dreptul dea cere pedep-Drept Roman
dreptul
sirea copilului natural recunoscut, însă judecătorul nu era legat prin şi vechii.
preCalimach
Codul
potest.)
patria
de
Cod.
4.
cererea lor. (L. 3 şi
vede (Art. 222) că copilul nelegiuit nu este desevârşit supus puterei părinților sei, ci se ocârmuește de cătră epitrop, adaogând că
această epitropie se poate da și tatălui de va fi vrednic de credinţă.
Această din urmă disposiţiune privitoare la tată nu se vede în tecstul corespundător al codului Austriac. (Art. 166.) Codul frances prevede că Art. 330—333 sunt comune tatălui și mamei copiilor naturali legalminte recunoscuţi.
2) Ce trebue se decidem în caz când copilul firesc ar fi fost recunoscut a- Recuioaştedin partât de tatăl seu căt şi de muma sa? În Francia, cestiunea e contro- te a ambilor
părinți.
versată (V. Demolombe. VI. 627, 628); la noi însa, sar putea foarte
bine susţine că mama va avea singură, în asemene caz, puterea părintească, 1“ pentru că legea nu vorbeşte de tată, şi 2% pentru că
nică o deosebire nu esistă între mama naturală şi acea legitimă.

|

|
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33

amore Bl one pia Aaa Sem Ge cr e

iii
i sei i naturali
matărali
asupra copiilor
când

333

la barbatul
Mama

însă

este

nică

335,iuluiacestArt.drept
382 tre-și

tatăl copi u ul

mamei

într un

caz

Nu mai remâne nici o îndoeală,
sunt

aplicabile

piilor vatu- la ori ce vârstă,

Creşterea şi

ppotrivit Art.
u
el

nu

E

naturale Fie
va

A

avea Arep

cere
a

a

provoca, detențiunea copiilor sei nerecunoscuți, căci leg
nul
conferă acest drept asupra copiilor sei presupuși, ci numa)
supra celor recunoscuțuți,
i, fie fie în mod silit, , fie de bună voe.!) 25

320, 520, a şi 328
vali

dacă

sunt, de asemene, „aplicabile

legitime.

Art. 262.511,

ei,

de asemenea,

şi copiilor naturali

ei sunt

datori

să

onoreze

că Art. 3

şi că

prin

Şi să

respecteze pe

urmare,

părinţii lor, neputând să părăsească casa mamei lor unde ei îşi
vor avea domiciliul. (Art. 93.) (Demol. VI. 608 şi 620.) Copilul natural recunoscut va avea, de asemenea, nevoe de consimţemân-

tul mamei sale pentru a se putea căsători (Art. 141),
pentru
a se putea despărți prin consimțământ mutual (Art.
262
$ 3)
pentru a putea fi adoptat. (Art. 311) etc. ,
j

In cât priveşte mama, nu mai remâne.
educațiu ma are îndatorirea de ași creşte și educa copiiinici o îndoeală că ea
sei fireşti, fie chiar
turali. — adulterini sau
cu mama

incestuoşi

nici o deosebire

(Art. 185),

legea

noastră

între copilul legiuit

(Art. 141, 308, 337, 652, 677, 678)

nefâcend faţă

şi acel nelegiuit.

Ce trebue să decidem însă în privinţa
tatălui? Codul Italian prescrie în termeni formali pentru
amândoi
părinţii naturali îndatorirea de a'şi creşte și
alimenta copiii lor. (Art 186,
183 şi 752.) Această obligaţiune
esistă în codul Calimach nu
numai pentru copiii naturali simpli
(Art. 221, 223—927 ,
și pentru acei nelegiuiță, adecă adulterini
şi incestuoşi. (Art. 948.)
Codul actual păstrează însă,

în această privinţa tăcerea,
cea mai
adâncă. In Francia, cu toate
acestea, unde tecstele respective
păstrează aproape aceeaşi tăcere,
se decide generalminte că tatăl natural are obligaţiunea
de a ălimenta, de a crește,
de a
cârmui şi de a privighe educaţiunea
copilului seu recunoscut, )
Despre

Drept Ro-

modurile de încetare
ale puterei
|
persoanei copilului.) părintești (asupra
(Art. 326, 331, 335 C.
C. ar, 267, 268 Coq.
Pen.)

La Romani,

copilul remânea,

1) Copiii deci a căror
mamă
epi

tropului lor, căcă toți va fi necunoscută vor fi sub autori
tatea
minorii care n'au păr
un €epitrop. (Art. 355
inți trebue să aibă
, 414. V., Şi Art.
*) V. Demolombe.
141
.
1V.
Ţom. 1, p. 18, nnde 16 şi VI. 6 17 urm, Vedi și esplie. Art
. 185
sa may dişcut

at

această Cestiubuae

“

!

DESPRE

PUTEREA

PĂRINTEASCĂ.—INCETAREA

23.

E,

1, Titi. XII.) Emancipaţiunea îl făcea, de asemene, să easă de
sub această autoritate; praterea emancipatione quoque desinunt

liberi in potestate parentum esse (Înstit. eod. $ 6), însă tatăl nu
putea să fie silit a'şi emancipa copiii, de cât în oare care casuri

escepţionale, de pildă, în caz când el ar fi înlesnit prostituţiunea copilului seu, oră ar fi contractat o căsătorie incestuoasă, etc. *)
După legislaţiunea lui Justinian însă, Imparatul putea să
libereze pe fiul de familie de sub puterea părintească, rădicândwl la demnitatea de patrician, ?) şi chiar la acea

de archiereu

sau de consul, după Novella 81.
Astădi, puterea părintească încetează la majoritatea copilului, Dreptul aem
adecă prin îndeplinirea vârstei de 21 (Art. 454)*), şi chiar îna-

intea îndeplinirei acestei vârste, prin emancipaţiunea sa, fie es-

presă, fie tacită (Art 421 urm.), ?) ori prin condamnaţiunea tatălui sau a mamei pentru delictul de atentat la pudoare prevădut şi pedepsit de Art. 268 și 269 din codul penal.
Remâne însă bine înțeles, că părintele care ar fi atentat la Atentat Ia
bunele moravuri ale copilului seu, aţițând sau înlesnind în mod Budbare. Art.
Pen.
obicinuit desfrânarea şi corupţiunea sa, va perde puterea părin1)

„Et quod neque naturales liberi, neque adoptivi aullo pane modo
possunt cogere parentem, de potestate sua cos dimittere.“ (Instit.

Lib. 1. Tit. XII,

$ 10.—V. şi L. 6. Cod. Lib. 11. Tit. 40. L. 2.

Cod. Lib. 8. Tii. 52. Novella 152, Cap. 1. şi Nov. 12. Cap. 2.)
2) „Sed ex constitutione nostra summa patriciatus dignitas, illico ab
imperialibus codicillis prestitis, a patria potestate liberat.“ (Instit.
Lib. |. Tit]. XIL.) Funcţiunele militare însă, acele de consul oră senator lăsau copilul tot sub puterea părintească: „Filiusfamilias si
militaverit, vel si senator, vel consul fuerit factus, manet in patris

potestate.“ (Instit. Eod.) V. cu toate acestea Nov. Sl. Cap. 1 şi2.
Altă dată, copilul eşea de sub autoritataea părintească prin dopândirea demnităţei de flamin sau de vestală. (Gaius. Instit. 1.

130. Tacit. Anale. Carte 1V. 16.)
Codul Cali3) După Codul Calimach, puterea părintească încetează de asemenea,
mach și cod
judeani);
de
(25
copilului
a
prin îndeplinirea desevârşitei vârste
”
peste
și
părinteşti
puterei
întinderea
sloboadă
să
însă
cătoria poate
când
10
casură::
vârsta legiuită, după cererea tatălui, în următoarele

fiul, de şi major, nu este vrednic ase hrăni de sineși, sau a'şi ocârmui Inerurile sale, pentru metehne trupești, sau sufletești; 29
când el a cădut în datorii mari în timpul sprevrâsniciei sale; 30

şi în fine, când el acădut întrastfel de vinovăţii, pentru care îrebue a se mai ţinea multă vreme încă sub strânsa privighere apă-

- vinţilor. O asemene

slobozire

peste vârsta legiuită

se aducea în

tot dea-una la cunoştinţa celor de al treile prin publicitate. (Art.
228, 229 Cod. Callmach, 172, 173 Cod. Austriac.)
4) V. și Art. 230 din codul Calimach (174 Austriac), unde se dicecă
fiii şi moai înaintea îndeplinire vârstei legiuite, pot să easă de sub
puterea părintească, dacă tatăl cu hotărire le va da slobozenie prin
învoirea judecătoriei, sau de va îngădni unui fii la vrâsta de 20
de ani, ca săşi aibă a sa deosebită iconomie şi gospodărie.

.
,
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IX.—PUTERE

PARINTEASCA.

tească numai

asupra, copiluluă care a fost victima delictulul, car

nu

celor-lalți „Copii,

şi asupra

aplicațiunea

unei

disposițiuni

căci,

în

penale,

specie,

legea

nd

voma

ce

trebueş e restr

în limitele ei. Ponakba non sunt extendenda. )
Părintelecul- . 'Peestul Art. 2683 din codul penal Român fiind

mai

Aa
limitativ

pe

lângă

păi
do atei de cât acel francez şi prevădând că părintele care ar fi atentat
moravuri

la bunele

moravuri

ale copilului

seu

va, fi lipsit,

pe-

Pai dec” deapsa principală, şi de drepturile conferite de_ eodul civil a
turi asupra supra persoanei acestui copil, în virtutea puterei sale părintești,
copilului
ser. ebue să, decidem că acest părinte ori cât de denaturat ar fi,

păstrează administraţiunea legală a bunurilor copilului seu (Art,

Art. 131, 257
și 311 C.C,

343), şi după legea noastră, chiar usufructul legal. (Art. 338—341.)
Părintele culpabil de delictul mencionat păstrează, de asc-

menea, dreptul de a consimţi la căsătoria, la despărţenia
adopţiunea

copilului

care a fost obiectul

delictului

şi la

(Art. 131,

251 şi 311), căci aceste drepturi nu decurg din puterea
părin-

tească propriu disă. (Laurent. IV. 290.) |
Fărintelo culPărintele condamnat în basa Art. 268 din C.
Pen. nu va mai
trează el putea însăsă emancipeze pe copilul
care ar fi fost victima dedreptul ge e lictului, căci, pe de o parte, acest
drept este o consecinţă directă
mancipare ? .
Controversă. â puterei

părintești

care se esercită

ear pe de alta, părintele culpabil
toritate pe care n'o mai are. )

Euterea pă- „Art. 233 din codul Calimach

poate fi rădicati părințilorde cât în
casul Art.
268 C.oăa
Pen.
Goa
și lacună,

rinţii, care
creştere a
facultatea:
Calii mach,

asupra

persoanei

n'ar putea

renunţa

copilului,

la o au-

(177 Austriac) prevede

că pănici de cum nu se îngrijesc pent
ru hrana şi buna
fiilor, perd puterea părintească
*), copiii având chiar
A
de a desmoşșteni . pe pări
,
nţi în asemene caz (Art
. 979
i ),
ș
769 Austriac
“ti
disposiţiune care n'a fost
reprodusă

1) Laurent, IV. 290. Demolombe
. VI. 361, Aubry et Rau.
nota 28 şi p. 617, nota 2. Mass-Verge.
IV. p. 614,
|. p. 315, nota 17 „— Contra,
cată a fi respiusă,
toate că legiuitorul

ar

părinte atât de denaturaţfi trebuit
și să ronunţe î
, lui o destituțiune compleetă,şi de imoral,
) Laurent.
| b
IV. 290, Valette sur Proudhon. >
je
în contra
Demolo« mbe (VI.
j 362) care sussține că păr II. p. 351, nota a, — Coutră.
intele ar
pmancipa copilul, pentru
puvent că legea se ocu pastra dreptul de ŞIa's
pă de emancipais
t
> ear nu în titlu
) V. şi Art.i 234
e
puterea
din codul Calina
pări
ă
pentr
ntruu r&ua între
er € (178 Austriacc),), und
eParin
; scăcă
n buințare a putecch
3
unde
se toa
dice
.
X
păr
intești,
dritarile fiului, sau
prin care
pen
tru
ămă
lenevirea îadato
p ărinteas ca, poate nu
numai ă însuși X fiul, ci rirele lipite cu pară
avea Ştiinţă pentru
i orăoră ȘIşi care altul
aceasta,
ce ar
tel
ea să ceară ajutorul mai vârtos rudeniile cele may de
a.Jud
ecă
toriei, Şi aceasta
ze
7
cinaaa hulhulei
ei,,
părâtu
â l tată, » ȘIși săsă facă trebue să cerpotrivite cu îngrijiri adecă j pe păr
facă puneri la cale
le, — Şi legiuitorul
Moldovei adaoge
înti'o notă,
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EL.

de legiuitorul modern, căci în toată legislaţiunea actuală nu avem de cât un singur tecat care rădică părinţilor puterea pă-

sintească, şi anume Art. 268 din codul penal. Faţă cu această
tăcere regretabilă a, legei, cestiunea este de a se şti dacă justiția ar avea facultatea de a lipsi pe părinţi de această autotoritate şi în alte ceasuri, atunci bună oară, când copilul ar fi
maltratat întrun: mod grav, sau n'ar fi îngrijit după cum se cuvine? Nu mai remâne nici o îndoeală că respunsul trebue să
fie negativ, pentru, că perderea puterei părintești fiind o adevărată pedeapsă, nu poate să esiste fără un anume tecst de lege. 1)

Nulla pena sine lege. Conchidem deci, cu cea mai adâncă
rere de rău, că tribunalele wau dreptul de a rădica puterea
rintească de cât numai în casul escepţional al Art. 268. din
dul penal, și că judecătorii nu. vor putea veni în ajutorul
norocitului copil de cât autorisândul a părăsi domiciliul

rinţilor.

—

1

(V. p.:9.) Această

lacună

este regretabilă,

păpăconepă-

şi justiţia,

că reua întrebuințare a puterei părintești se face atuncea, când părintele vatămă prin fapte trupeasca siguranţă a fiului, firescul drit,
cinstea, curăţenia naravurilor, averea lui, ete. Acest felii de fapte
sunt: vrăjmăşirea în protiva. fiului, sau îndemnarea cătră naravuri
răle, pedepse nemăsurate, sîlniciea spre însurare, sau cătră alegerea chipului viețuirei lui (profesiune.) Drepturile copilului e;
rau deci mai bine garantate în legea veche, de cât în legea actuală.
Laurent. IV, 291, 292. Curte Paris. Repert. Dalloz. Puss. patern.
18. — Contra. Demolombe. (VI. 365—369) care, ca tot-deauna,.admite şi de astă dată, o putere reglementarie din partea judecătorilor,
întemeindu-se pe Art 385, care permite de a destitui din epitropie
persoanele cu purtări răle în deobște cunoscute şi acele care au dat
dovegli de rea credinţă sau de necapacitate. Acest tecst nu poate însă
fi invocat în specie cu succes, căci, aliud est tutela, aliud patria potestas.
Dar dacă tatăl sau mama, nu pot, în princip, să fie lipsiţi în Restrângere
mod absolut de totalitatea drepturilor inerente puterei părintești, puterei pă-

de căjurisprudenţa admite, cu toate acestea, că eserciţiul acestor drepturi * rinteşti
să tribunale.

poate să fie restrâns de tribunal, dacă, din punctul de vedere material sau moral, interesul copiilor, singurul conducător în această
materie, se găseşte în pericol. Cas. Fr, D. P:79. 1.2%3.D.P.
64. 1. 302. D. P. 56. 1. 290. Trib. Paris. D. P. 69. 3. 104. Curte
din Paris. Dreptul pe 1886, No. 18.
Astfel, după această jurisprudenţă, care tinde a deveni constantă, Părintele
din
tatăl sau mama destituiţi din epitropie, pentru purtără răle în deobște destituit
itropie în
ep
cunoscute, în basa Art. 385, pot fi lipsiţi de dreptul de privighere basa Art. 385
şi de edacaţiune a copiilor lor minori. (V. decisiunele mai sus a- poate el fi
rătate, Demolombe. VI. 388 şi Aubry et Rau. IV. $ 551 p. 618.)lipsit depu=
.
p
pa
A
x
zi
re a părinAceastă soluţiune este însă cu drept cuvânt contestată, căci ea nu dorea?
Con.
se întemeiează nici pe un tecst de lege positivă. V. în acest din troversă,
urmă sens, Laurent. 1V. 294. Toullier. D. 1. 1170 (parte aII-a)—
Cestiunea se poate înfăţoșa nu numai când soţul remas în viaţă
este epitrop, dar și în timpul căsătoriei. Şi atunci, soluţiunea nu
poate să fie de cât tot aceeaşi, pentru că, pe lângă lipsa unui tecst
positiv, n'are cine să ceară în timpul căsătoriei destituirea tatălui.

3
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pentru a întrebuința cuvintele lui Laurent,
desarmată de însuşi legiuitorul.

Moartea co-

Puterea părintească

mai

încetează

încă

IX. — ART. 343.

se vede de astă dată
,
,
prin

moartea

copilu-

Pia Lu, sau prin moartea tatălui şi a mamel.
Căsătoria
In cât priveşte dreptul de a cere de la preşedintele tribu-

mamei. Art. nalului

"tul
Casuriîncare

arestarea

copilului,

căsătoriei de al doile.!)

el încetează

În fine, osebit de casurile

legale

pentru

de încetare

mamă

prin fap-

ale

putereapă rintesti, mai sunt şi alte casuri în care autoritatea puterel păpărintească
suspendată.

este numai pusă în suspensiune un timp determinat.
Aceste casuri sunt, dispariţiunea tatălui (Art. 124), smintirea,
interdicţiunea
sa legală sau judeciară, etc. In toate aceste casuri
escepţionale în
care tatăl este pus în neputinţă de a esercita
autoritatea sa în timpul căsătoriei, el este înlocuit de cătră mamă
. (V. supră, p. 4.)
Despre

Puterea

efectele puterei părintesti

părintească

în ceea

copiilor

legitimi.

conferă

părinţil

ce priveşte

averea

turi asupra averei copiilor legitimi or două feluri de drepțiune a acestei averi ; 20 şi dreptul : 1 dreptul de administrade folosinţă legală.

Z

Aominiotraţiunea

egală,

4 avezei copiilor
căcătorieă.

fegitimă

în

tim put

Art, 843. Tatăl, în timpul
căsătoriei, administreaz
a copiilor sei minori,
dă samă despre fondul şi veni ă averea personală
bă
turile averei
căreia n'a
re dreptul de folosință, dă
samă numaY despre fondul asupra
averey
658, 1080, 1224, 1225, 153
9—1541, C. C. Art. 389
C. Fr.)
.
NR
Cod

Aămini
nister
ra.
mi
ul Italian,
.
o consecinţă Pre administraţi eodul Austriac și codul Calima
ch tratează desune
a
leg
ală în capitolul privitor
a pterei pi cate că Și cu
la puterea pădrept cuvânt, căci admini
str
aţi
une
a legală nu
0 consecinț
are asupra persoanei şiă firească a autorităței pe care tatăl o
cipaţi. Tatăl, in timpul averei copiilor sei minori Şi neemancăsătoriei est
averei

e deci un

administrator al
copiilor sei, ear
se deschide de cât pri nu un epttrop, pentru că epitropia nu
n moartea unuia din
soți. (Art, 344.) Vom

Adm
jămini
inistr
straa,

fn Te Ceal ă

se ocupă despre epi
tropie. 2)
) Art. 335.—V. si A,
340 după
gal prin căsăto

şi atât în codul

ria sa de al dois
e „îm9
*) Laa ]Romani, , în
dr eptul
tul priprim
mititi
iv, copilu
păr
i l făc
ă intelu

i

nostru

cât

Porde şi usufructul
e
ând
le i de familie,u era
parte
qi
inc
azi
i
cap
abil P de a deveni pr
dia însă, în urma
oprie
rop
rie
introducerei peculi
ărilor, copilul? pute dorteniul
dată 9
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Tatăl având în timpul căsătoriei autoritatea părintească, cât Legeactuală.
și gestiunea intereselor familiei sale, era naturalde ai se încredința și administrațiunea bunurilor copiilor sei minori.
Mama nu poate să aibă deci această administrațiune în tim- Casuri
în care
pul căsătoriei,

de cât atunci

când

tatăl s'ar afla în împosibili- adrainietrz.

tate de a esercita, puterea părintească, adecă la caz de absenţă, ia legală.
(Art. 124) sau de interdicţie, fie legală, fie judeciară.!)
Deosebirecodul
. După codul . Calimach (Art.N 197 corespundător, cu Art. 149 între

din codul Austriac), mama nici în asemene casuri nu dobândeşte Calimach şi
administraţiunea legală, căci la caz de nevrednicie din partea, codul actual.
tatălui, justiția orânduește un alt ocârmuitor.

Dacă atât
tatăl cât .şi mama se ._.găsesc in. imposibilitate
fi-„ Casuri
în care
,
..
8epoatenunul
sică, morală sau legală de a administra averea copiilor lor mi- uiadmiaisnori, ipotesă care nu sa întămplat pănă acum în practică, a- trator jude.

*

.

A

.

tunci, tribunalul va, orândui,

>

“a.

.

după cererea părţilor interesate sau

clar.

UON-

troversă.

a ministeriului public, un administrator judeciar; nu se va deschide însă epitropia, după cum susţin unii, căci epitropia nu
se deschide de cât prin moartea unuia din soți. 2)
In > urma desfacerei căsătoriei
prin» moarte, administrăţiunea.
Desfacere
căA
.
.
satorlei
legală trece la soțul remas în viață, dacă el este epitrop (Art. moarte. Art.
344), sau macar usufructuar (Art. 338); ear dacă soţul remas în 34% și 390.
viaţă nu are nici epitropia nici folosinţa legală, atunci averea copi-

-

lului se va administra de epitrop. (A. 390.) (Demol. VI. 448, 448 bis.)
La caz de desfacere a insoţirei prin despărțenie, administra- Despărţenie.

Controversă.

que liberis. VI. 61),
sufruct nu aparţinea
soana anume aratată
numit de judecători.

cu escepţiune însă pentru bunurile a căror utatălui, sau a cărora administraţiune o avea perde dăruitor sau testator, ori un curator ad-hoc
(Novella 117, Cap. 1.)

,

In codul Calimach, ca şi în legea actuală, administraţiunea ave. Cod Calireă copilului se cuvine tatălui în timpul căsătoriei ca un efect și "îi
o consecință a puterei părintești: „Toate cele căștigate de fii
prin oră ce chip legiuit, dice Art. 196 din codul Calimach (149
Austriac), sunt drepte ale lor; în câtă vreme însă vor
fi sub puterea
părintească, ocârmuirea acelor lucruri se cuvine tatălui.“
:) Laurent. IV. 296. Demolombe. VI. 449. Valette. Cod. Civ. p. 508.
V. şi supră, p. 4.—n caz de interdicţie a barbatului, mama va
avea administraţiunea legală, chiar dacă ea nu va fi numită epitropă,
căci dreptul de administrațiune nu este de cât o consecințăa puterei părintești pe care mama o are chiar în caz când nar fi epitropa barbatului.
— In caz însă când tatăl interdict ar avea folosința legală abunurilor copilului seu, şi femeea n'ar fi numită epitropă, dreptul de administraţiune va trece la epitropul seu. Valette.

Explie. Som. p. 224 şi Cod. eiv.p. 508. Demolombe. VI. 450.

2) Laurent. IV. 363. Mourlon. 1. 1075. Mareade. Il. 153 şi 178. Demolombe. VI. 451. şi VII. 27. Bonacbi. 1. p. 608. Mass€-Verge. |. p. 384,
nota 5.— Contră. Aubry et Rau. I. $ 87, p. 328 şi Magnin, Minoritâs,
1, 492, care susțin că, în asemene caz, se deschide o epitropie provisorie,
lor.
menită a înceta, când tatăl sau mama ar redobândi capacitatea
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tot tatălui

terei părintești, pe care el, după

Nusepoate

în tot. timpul

vieţei

IX.— ART,

ca un

părerea

sale.*)

343,

ofect

direct al pu

noastră,

o păstreazi

_

i

Adminisfraţiunea legală a tatălui sau a mamei,

când

atunci câna

geroga
prin ea înlocueşte pe tată, este ea de ordine publică ? Cu alte cu-

particularela inte,

clausa

prin

care

o a treia

persoană

ar

face

[ lberalitate

pa Ital. UDUL copil minor, sub condiţiune ca bunurile dăruite sau legate
Ordine pu- să se administreze
de un

altul

de

cât

de

tată,

este

ca validă ?

ci dt Nepativa.mi se pare afară de ori ce discuţiune, Căcă adminis-

Controversă. traţiunea legală, deși relativă la bunuri, totuşi, fiind un atribut
direct al paternităţei, atârnă de puterea părintească și de căsătorie, adecă de două instituțiuni care, fără nicio îndoială, sunt
de ordine publică. Pentru că să se poată deci deroga prin convenţiuni particulare la un princip de ordine publică, ar trebui
un fecst espres, care esistă în codul Calimach (Art. 149)
dar
care astăzi nu mai are ființă. Astfel, vedem că legiuitorul,
după
ce a lovit pe femeea măritată, de o incapacitate juridică
(Art. 199)

îi permite de a stipula libera administraţiunea averei
sale. (Art.
206.) Eată deci o derogaţiune la un princip de
ordine
publică,
derogaţiune

care nu sar putea admite, dacă n'ar fi espres
permisă prin Art. 206. Tot astfel, vedem că
Art. 341 permite celor de al treilea de a face o liberalitate
copiilor sub condiţiu-

nea că părinţii nu vor avea folosința acestei
liberalități, ceea
ce nu sa admis pentru administrațiunea
legală. Administraţiu-

nea legală fiind deci o obligaţiune
impusă tatălui, nu se poate
pricepe cum ui particular ar putea
să oprească pe un părinte de
a și îndeplini îndatorirele sale. Conchidem
dar că ori ce derogaţiune
la dreptul de administraţiune,
legală, în lipsa unui teest espres
de lege, este lovită de nulitate,?)
de unde resultă că tatăl nu
zi
3)

V. Tom. 1. p. 227. nota 2.
—
bunalele pot încredința adm Contră. După Laurent (IV. 363) triinistraţiunea legală, potrivit
şi 283, soțului care ar pres
Art. 282
ear după Toullier (|, parte inta mai multe garanții pentru copii
II,
1094) şi Mareade (II. 178)
ţarea despărțeniei ar da
pronun, fele sale, ipoteca lega loc la deschiderea tutelei, cu toate consecinlă, un consiliu de familie
) V. în acest sens, Lauren
în permanenţă, etc.
-—300. Mareade. II. 152.
(183. bis IIL. 'Toullier.t. D.IV. 1.2971068
Demante
(parte 11). Merlin. Râpe
XIII. Puis. patern. Sa
rt."]!.
5,
p.
639.
urm. Saintesp&s-Lescot.
nat. et test. Î. 143. 'Pauli
Do.
er,
|.
p.
449
.
C.
Besane
- Disp. entre vifs, No.
r
122. Trib. şi Curte Rou
en. D. pp ont; Dalloz.
zeilte. Mariage. II.
458. Chard

sufruct.

. D. P. 56. 1.
D. P. 82. 1.23. Curte Paris
, Orl&ans
[. 2.46.

Cas

320.

anna

p.

Ei, 42. L. 128 şi 241,
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ART, 343.

poate renunţa la obligaţiunea impusă de lege prin Art. 343,pe
când vom

vede

că el poate renunța la

usufructul

legal.

Ces-

.

tiunea este însă de a se şti dacă clausa prin care sar rădica tatălui administraţiunea legala trebue să se considere numai ca:
nescrisă, ca și în dreptul francez, (Art. 900 eliminat la noi), sau .
dacă asemene clausă anulează cu desevârşire liberalitatea, potrivit

principiului general înscris în Art. 1008? (V. esplic. acestui Art.).

Din faptul că Art. 343

se găseşte sub titlul care tratează jezilele A

despre epitropie, şi din împrejurarea că epitropul administrează 370-385 nu
averea, neversnicilor ca şi tatăl în timpul căsătoriei (Art. 390) sunt aplica

mar trebui să credem, după cum susţine profesorul Valette, că strațiunei lelegile tutelei sunt aplicabile prin analogie la administraţiunea sa le. Controlegală a tatălui, aşa în cât nu poate să fie vorba de a aplica „Nersă.

tatălui administrator legal Art. 310—389 privitoare la apararea,

incapacitatea, escluderea și destituirea din epitropie, căci, pe de o
parte, nică o scusă legală nu poate să esiste fără o anume lege, ear .

pe de altă parte, incapacităţile fiind de strictă interpretare, ele
nu pot fi stabilite de cât de legiuitor. Cât pentru causele de
escludere

sau destituire din epitropie (Art. 385),

se înţelege că ele

nu pot fi aplicate în specie, pentru că au un caracter infamant.)

5. 103. No.6. D.P. 55. 2.15. D.P. 64. 2. 165. D. P. 10. 2.49și
D. P. 75. 2. 182. Tribunalul de Suceava a admis acest sistem în
afacerea Stamati-Bonachi, punând în princip că Art. 197 din codul

Calimach varfi abrogat prin art. 1912 din

codul civil.

(V. Drep-

tul pe 1886, No. 18.) Acest sistem admis și în dreptul Roman (Nov.
117), se vede formal consacrat în codul Olandez (Art. 362) în codul Austriac (Art. 149), în Ante-proiectul de revisuire (Art. 368)şi
în codul Calimah. (Art. 197.) Eată cum se esprimă vechiul legiuitor
al Moldovei:

„Atunci

numai

se depărtează

tatăl de

dreptul

ocâr-

muirei, și de cătră judecătorie se orândueşte alt ocârmuitor, când
el se va arata nevrednic intru ocârmuirea averei, sau când acei ce
au dat fiilor averea, au orânduit spre ocârmuire pre altul.“ 'Tecstul Austriac (149 in fine) este identic, ear codul Italian nu curmă
controversa.—n fine, al treile sistem recunoaște tribunalelor dreptul

de a menținea sau de a anula clausa care ar rădiea tatălui dreptulde

administrațiune, după împrejurări. Demolombe. VI. 458. Mass6-Verge.
I. p. 408, nota 17 în fine. Durant. LI. 375, nota 2. Valette sur Proudhon. II. p. 293, nota IV. Duvergier asupra lui Toullier. I. 1068, nota. |.
') Laurent. IV. 301, 321 şi 345, Demolombe. VI. 430.— Contră. Valette
sur Proudhon. II. p. 283, nota IV şi Cod. Civ. p. 507. V. şi De.
molombe (VI. 424—426 şi 600), care de și de acord asupra principiului, totuși aplică administraţiunei legale Art. 385 relativ la depaârtarea și destituirea din epitropie pentru purtără răle în deobşte
cunoscute şi pentru incapacitate sau rea credință, dând tribunalelor o putere discreționară, atât în privinţa persoanei, cât și a averei copilului, soluţiune care cu drept cuvânt se vede criticată

de Laurent. (1V. 321.) V. şi Marcade (II. 151) care admite părerea
Ini Demolombe, V; în acest din urmă sensşiodecisie a Curţei din
Lyon, în D. P. pe 1879. 2, p. 167,

Art. 385 este
el aplicabil

tatălui administrator

le-

gal? Controversă.

40

CODUL

Art. 330004.

De-câte

ori

maeiosete ți” copiilor sei,
tălui admini-esistă

CIVIL—CARTEA

deci

o lacună

va
în

(Art. 1080,

caz să fie urmărit pentru

fi un

el

regretabilă

307-525. Coti pe cale civilă.
Pen.

tatăl

de atâte ori

L—TITLUL

343.

administrator

al averel

nu va putea fi revocat,
lege,

1540.)
abus

reu

IX.—ART.

de

ci

va

fi numal

fiind că

responsa

i

EL nu va putea nici întrun
încredere,

chiar atunci

când
el ar lucra cu rea credinţă în dauna copiilor sei,
ipotesă
prevădută de Art. 330 Cod. Penal, căci Art. 307
şi 329 din codul penal îl pun la adăpost de ori ce respun
dere penală, lăsând deschisă numai acţiunea civilă.
_
Lipsa consiNeesistând tutelă, nu poate să esiste nici
consilii de familie
Jiului de fa în permanenţă,

şi tatăl va fi privighiet

„__lombe, VI. 421, 423)

de

cătră mamă.

(Demo-

NominaţiuSe poate însă întâmpla ca tatăl să
aibă un interes contrarii
nea ună ad- copiilor. sei, în casul bună
oară
când
amândol ar fi chiemaţi
special. la aceeași moștenire. Ei
bine, trebue să recunoaştem că,
în asemene caz, se va rândui copilulu
i
4n administrator ad hoc, un
curator special, după cum
se esprimă Art. 224 din codul
lian și Art. 365 din codul
ItaOlandez, ear nu un tutor
ad hoc,

să esiste în timpul căsătorie
i. )
"Nominaţiunea, acestui adm
inistrator se va face
se va numi fără avisul consiliul
de tribuna]
ui
de
fam
ilie (Art. 693 Pr Civ.),
de ribunal. că, asemenea con
pentru
silii nu esistă în spoie.
?)
Civ.
a dminiatra-

Din împrej
Copilul mareeste un efe urarea că administraţiunea legală a tat
ct ȘI 0 consecință
ălui nu
ipotecă legală
a epitropiei, ci a put
asu
praaverei teşti,. mai > res
erei părinultăX Anamcă căax copilu
.
l nu are o po
a eutpătoare pra bunurilor
tecă legală asutatălui seu

administ
administrațoyLNtr adevăr,
dacă tatăl în calitatea rator legal.?) (Art 1153.)
legal. Con- această garanţ
sa de epitrop nu este
ie (Art. 1767), apo
supus la
troversă,
i
i,
cu atât maj mult,
mini
strator legal va fi scu :
tat
ăl adtiţ de asemene sarcin
ă, căci, pe de o
*) Mour]lon. L. 1074.
)

.

d

u

e

”

“

”

achi, 1
„Faris. D. p. 76. Bon
.Fr
aq.” D.Pe p E. 18
2. 98.'D! .p.bp. 611s.a. Cas18
Curte
9.—Curtea 18.1din.227Bo.râca
us

*)

espresiunea

însă nu

V. gi ceea ce sa spu este esactă, după cum am ob
servat may sus
s în Tomul 1 pa
ținea în norecu
rtea II,
noaştere.— Ia
Francia cestiund p. 249
, e con ovar e
vede cspres atât codul
se vy
i
i
Dai
e
—
(Art
.
ap7e
tribunal, după cum
Şi
(Art. 365), ear
pre4, $ 4)
după Demolomb
e (VI. 42 sa cât şi
i tribun aode
z

ap, diaurent (IV. 510) şi
Curtea ua peest (D. P.
76. 2. 23) a.
.

Drept Roman

3) AceASI eaşi soluțiune era
8
' admisă şi
îlifamilias
adversts Tes pat şi la Romani:ă
ris viventis aah

.

3

e amdeant. (L.6.$2.0c. Lip,
?
hypothecara
VI-a Akuc,u,r eeautue
lideria, ete.)

”

CODUL CIVIL. — CARTEA

I.—ÎITLUL

IX.—ART,

343,

51

parte, ipoteca legală fiind o derogaţiune la dreptul comun
(Art.
1119, 1120), ea nu poate să esiste de cât în virtutea
unui
tecst espres de lege, ear pe de altă parte, copilul în timpul
căsătoriei are de protector nu numai pe tatăl seu, dar şi
pe

mumă sa, care va putea în tot-dea-una să
traţiunea barbatului seu. Apoi, o astfel de
inconveniente, căci bunurile barbatului find
tecă. legală în favoarea soției sale (Art. 1753

privigheze-adminisipotecă n'ar fi fără
grevate de o ipoŞ 1), această îndoită

sarcină ar aduce piedeci însemnate transacțiunelor imobiliare.
!
Mai mult încă de cât atâta, tatăl mar putea să constitue
de Tată
nu l
poabună voe

o ipotecă în favoarea, copiilor sei, căci asemene gade gonetitui
ranţie ar fi nulă ca contrarie ordinei publice, şi ca
una careo ipotecă în

ar micsora prestigiul autorităţei părintești. (Laurent. IV.
309.)
De asemenea, nu s'ar putea face o donaţiune său un legat copilu- favoarea co”
lului sub condiţiune că tatăl va constitui: o ipotecă drept siguranţă. p
Tatăl

deci nici întrun caz nu poate să fie supus la dare
de Tatăl admicauțiune, nici să fie obligat a depune banii la casa de consem
- pistrator le
naţiuni, căci dacă legea îl scutește de cauțiunea usufru
ctua- pus-la dare
rilor, atuncă când el are folosinţa, legală (Art. 541), cu atât mai
de cauţiune.
mult el trebue

să fie aparat
sa de administrator legal.*)
Puterile

tatălui

de această

cauțiune

în calitatea

administrator- legal.

Care sunt limitele puterilor tatălui ca mandatar legal al
copiilor sei?) Un punct asupra cărui toţi autorii sunt de acord
1) Laurent. IV. 309 şi XXX. 271. Valette. Cod. Civ. p.
506 şi
Proudhon. II. p. 282, nota a. Ducaurroy. 1. 589. Demolombe. sur
VI.
420. Duranton. III. 416 şi XIX. 308. Mass6-Verge. V. p. 157, nota
6. Mourlon. III. 1456. 'Troplong. Privileg. et hapoth. IL. 494. Martou. dem. II. 1175. Aubry et Rau. [. $ 123, p. 449 şi IL. $ 264
bis, p. 661 nota 4. P. Pont. Privil. et hypoth. 1. 493. Grenier, Idem. IL.
424. Magnin. Minorites. II. 1280. Bonachi, I. p. 611. Jurisprudența
este în acelaşi sens. Vegdi D. P. 45. 4. 438. D.P.50.1. 267. D.P.

55. 5. 316.

No. 6. D. P. 54. 2. 227.

Battur. Privil. et hypoth.

D. P. 17. 2. 26 —Contră.

Il. 365. Persil. Regime hypoth. Art. 2121,

No. 33. Curte 'Toulouse. Repert. Dalloz. Priv. et hypoth. 1035, nota 1.
Aubry et Rau. IL. $ 264 bis, p. 667,
nota 4. V. și D. P. 77. 2. 26, nota 1 și 2 la fine. Această din

*) Laurent. IV. 309.—Contră.

urmă părere mi se pare cu atât mai inadmisibilă, ca cât noi nu
am recunoscut dăruitorului sau legatarului dreptul de a rădica
tatălui administraţiunea legală. (V. supra, p. 28.)
5) Cas. Rom. Bulet. S* I pe 1879 p. 121 și Dreptul pe 1873,
No. 16
şi 39.—După Art, 106, acei trimeşi în posesiune a bunurilor unui

absent trebue să dee cauțiună despre buna lor administrare.

4) Legea noastră, ca şi acea franceză, păstrează cea mai adâncă
cere în această privință. Codul Italian (Art. 224 Ş 2) mărgine tăște
însă puterile administrațiunei legale la actele de o pură
administraţiune

, ne permițând actele de disposiţiune de cât la caz de un
folos învederat pentru copil, și numai cu îuvoirea tribunalului (se

CODUL

este”

CIVIL—

CARTEA

că tatăl sau mama

I.——TITLUL

IX.—ART.

(în casurile escepţionale

443,

în care ca în-

locueşte pe tată) au capacitatea de a face singuri toate actele
pe care şi epitropul le poate face singur, pentru că ci nu
sunt

supuși la privigherea consiliului de familie şi a tribunalului.
Asttel sunt actele de administraţiune ') (Art. 343, 390, 1536),
precum ar fi arendarea imobilelor copiilor pe un
period cel
mult de cinci ani (Art. 427, 1268, 1269, 141),
facerea de reparaţiuni la aceste imobile, esercitarea acţiunelor
posesorii (Art.
56 $ 2 L. Jud. de ocoale), întreruperea unei
prescripțiuni şi
îndeplinirea ori cărui act care ar avea de obiect
conservarea
drepturilor copilului, etc. (V. înfra, esplic.
Art.
390
$ 1.)
Art. 396 inaTatăl mar putea însă singur să vândă,
averea
-plieabil în
mișcăto
are a
copilului seu potrivit Art, 396,
specie.
Controversă. de disposiţiune care ar întrece pentru că aceasta ar fi un act
puterile unui simpla administrator.?) (Art. 1536.)
Acte de administraţiune

|
In cât priveşte actele pe care epitrop
ul le poate face-cu autorisarea consiliului de familie,
trebue
să decidem, de asemene,
face enauto- că astfel de acte întră în
Actele pe
care epitropul le poate

risarea cons.

de familie.

Controversă.

limitele
mai întru atâta, întru cât ele nu administraţiunei legale, nuimplică un act de disposiţiune, tot în

în timpul

temeiul principiului mai sus
admis că
căsătoriei de cât un administr
ator. *)

tatăl nu este

Astfel, pe când epitropul nu poa
donaţiuni în
te primi o donaţiune de cât
cu
învoirea sfatului de familie
numele copi(Art
. 407), tatăl din contra o
lulu. Art. va putea prim
. fără
i intervenţiunea nimărui,
legea fiind formală
Primire unei

Art. 398 inaplicabil în
specie.

non per căuse di necessită
o di utilitui evidente del figl
mediante Vautorizzazione
io stesso, e
del tribunale civile), ear
Codul Olandez
nori, de cât conformându-se
autorisarea sfatului de fami regulelor privitoare la tutelă, adecă cu
lie şi a tribunalului (Art
este contrarii principiilor
. 364), ceea ce
admise de legea noastr
roua ictedere în tată
ă, care are mai
de cât în un epitrop. In
teți
suire,e, acacteA
Tevisuir
Ante-proicctul de
le
Soi
de sP
disposiţţ iune sunt sup
supuuse numaiaă Încuvi
uviinț
inţărei
1) Cheltuelele de administrațiune
și acele pentru creșterea
sunt lasate cu totul la
copilului
aplicaţiune în specie: apreciarea tatălui, Art. 398 neprimindu'și
un consilii de familie; 1 pentru că în cursul căsătoriei nu esis
tă
şi 90 pentru că acest
bil tatălui chiar cân
d el este epitrop.
La începerea oră
tele, afară de aceea
cărei tua tat
Iu) Laurent. IL. 179 și IV. 311.ăluiValșieta mamei dice Art. 398
Explie.
Demolombe. VI. 437, Mass&-Ver
. — Contra.
g6. | p. 406 som.notap. 12229
Rau. IL. Ș 123 i
.
12.
nota
40.
Ace
ast
ă din ur mă părere Aubry: et
atăt mai inadmisibilă
este cu
la
NOI;
cu cât ea se înt
pe Art.
emeiează
1428 fr. $3 (arg.
ă
a contrario) elimin
tru.— In privința acte
at de leginitea
lor pe care epitro
ul
pul le poate face
calitate de administr
ator, V. înfră,
singur $
esplic. Art. 390 Ş
1
sur
în

* jâurent IV; 312. —Contră. Oas, nr. Di,
150 şi Mass6-Verge, 1.

p.:406, nota 12, după care,3 27. Mareade. II
tatăl ar putea să
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în această privință.!) (Art. 815.)

Tatăl va putea de asemenea, Primirea usă primească singur o moştenire în numele copil, ului
seu, căci
Ci moşteni
,ri.
acceptațiunea ne putând să

inventar (Art. 405

aibă loc de cât. sub

şi 687),

copilul

nu va suferi

beneficii -de

nici

o daună.
Tatăl nu va putea însă să renunțe singur la o
moștenire des- Imparţeală,
chisă în favoarea copilului seu, pentru că
a renunţa este a înstrăina. Tatăl va putea să respundă singur
la o cerere de
împărțeală pornită în contra, copilului, şi chiar
să provoace o

asemene

cerere în numele

copilului

(Art. 409),

căci a

împărţi,
nu este a înstrăina. (Laurent. IV. 312.)
Epitropul, fie chiar tatăl și mama, nu poate înstrăina,
nică Instrăinarea
direct nici indirect averea, nemișcătoare a nevârsnicu
lui de cât Și op ocarea

pentru

o causă de mare nevoe, sau de un folos înved
erat, şi pilului. Art.
încă, şi în asemene casuri escepţionale, înstrăinarea trebu
e să 401, 402.
fie încuviința

tă de consiliul de familie şi de tribunal. (Art. 401,
402.) Ce trebue să decidem în privinţa administraţiune
i legal
Cred mai întăi de toate că nu poate să fie vorbaîn speci e?
e de
intervenţiunea, consiliului de familie, asemene consilii ne
având
finţă în timpul căsătoriei. (Laurent. IV. 313.) Tribunalel
e pot
ele însă să autorise pe administratorul legal a înstrăina sau
a
ipoteca averea nemișcătoare a copilului? După rigoarea principiil
or
și lacuna. regretabilă

care esistă în lege, ar trebui să se decidă

că bunurile copilului sunt inalienabile în tot cursul administra
țiunei legale, căci judecătorii nu se pot întemeiea nici pe un
fecst de -lege pentru a încuviinţa un act de înstrăinar
e din
partea unui simplu administrator.?)
facă singur și fără nici o condiţiune toate âctele pentru care epi-

tropul ar avea nevoe de autorisarea consiliului de
*) Dreptul de a primi fără învoirea sfatului de familie
S'ar face minorelui îl are, nu numai tată], dar şi mama,
voinței tatălui; acest drept îl au şi ceilalţi ascendenți

familie.
donaţiunea care
chiar în contra
superiori, chiar

când părinții s'ar afla în viaţă şi ar refusa amândoi primirea acestei
donațiuni. (V. infră, esplie. Art. 407 şi 815.)
*) Laurent. IV. 313.—Copilul pus sub autoritatea părintească putân
d
însă să
aibă un interes învederat la înstrăinarea sau ipotecarea
averei sale, ca și copilul care sar afla sub epitropie, . şi tatăl,
în
calitatea sa de administrator legal, având drepturi mai întins
e de
cât epitropul, unii tind a admite că tatăl administrator legal poate
înstrăina

sau

ipoteca

imobilile

copilului

seu

cu

învoirea

justiţ

Mareade, II. 150. Bertin. Chambre de conseil, |. p. 483, VO mineuiei.
rs.
Freminville. Minorit6. IL. 13. Delvineourt. |. p. 268, nota 10.
Curte
La Martinique, în motivele sale. D. P. 65.1. 365.—-Alţii, pe lângă
autorisarea justiției, mai cer încă și încuviințarea unui consil
ii de
familie special. Demolombe. VI. 446. Valette -sur Proud
nota a, III şi Explic. Som.p. 221. Aubry et Rau. 1. $ hon. II. 283,
nota 8 şi p. 453, Mass6-Verge. 1. p. 407 nota 12.—In 123, p. 449,
Zacharie (V. Mass6-Verge, tecst, p. 406), puterile tatăluifine, după
limitate, el ar fi scutit chiar de încuviințarea justiției, părerfiind ne:
e care,
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CODUL CIVIL.— CARTEA 1. — TITLUL IX. — ART, 343,

Transacţiuni.

Disposiţiunele speciale ale Art. 413 care mai

Pontroversă pentru validitatea

“urm.
Acţiuni mo-

transacţiunelor,

prescrie încă

pe lângă cele-lalte formalităţi,

şi avisul a, trei jurisconsulţi, nu sunt, de asemenea, aplicabile
tatălui administrator legal, şi se admite în genere că încuvi-

inţarea justiției este de ajuns.!)
Tatăl

va putea

represinta

NI

în justiţie

i
pe copiii

sei minori, fie

biliaresiimo-ca reclamant, fie ca părât, însă numai în acţiunele mobiliare
tul tatălui de (Art. 58 Pr. Civ.), căci numai aceste aparţin administratorilor
copilei
(argum. a contrario din Art. 408 și 428), cât pentru acţiunele
tiţie. Contro- imobiliare (59 Pr. Civ.), ele ne putendu-sc esercita nici de
evei
pitrop (Art. 408), nici de minorul emancipat (Art. 498), este
just de a le tăgădui şi tatălui administrator, bine înţeles, atunci
numai când el este lipsit de folosinţa legală, căci el ar
avea

aceste acţiuni ca usufructuar.?)

(V. sufri, p. 35.)

Actele interDin faptul că tatăl nu este decât un administrator
al averel
pe, ePitro- copiilor sei resultă că el nu poate să dispue
prin donaţiuni de
fiuni, compro-averea ce administrează, nici să facă
un compromis, pentru că

"

Cumpararea
averei copi-

lulu. Contro390 ş 2 şi
1808 $ 1.

Dobândire de
imobile cu
Celui e
Controversă,

_

elmuare liberul eserciţiă al drepturilor copilului.?) (Art.
339 Pr. C.)
“Tatăl nu
poate,

de asemenea,

să cumpere

bunurile copilului

în ori ce caz, mi se pare inadmisibilă, pentru
că tatăl având numal
mandat de a administra, este incapabil
de aînstrăina. (Art. 1536.)
1) Laurent. IV, 314. Mareade. II. 150. Premi
Contra. Al doile sistem recunoaşte tatălu nville, op şi loco eit.-tul de a face trausacțiuni, fără concursul i administrator legal drepnimărui, Curte din Amiens.
D. P. 84. 2. 150.—In fine, al treile
siste
m supune pe tatăl administrator legal la toate formalităţile
prevă
dute
pentru epitropi. Demolombe. VI. 446. Aubry et Rau.
1. p. 453.D.p. 61. 5. 348.
) Tatăl administrator legal nu va
putea deci porni o acţiune imobiliară, sau sta în judecată
în o asemene
acţiune de cât cu în.
voirea justiției. Laurent. IV. 315.
—Con
con. D. P. 64. 5. 305. D. P. 64.2, trâ.— C. Bourges şi Besan19, Aceste decisiuni pun în
princip că tatăl poate represinta
pe
copilu
l seu în justiţie, în priviaţa tuturor acţiunelor, tără,
(Art. 224) şi Ante-proiectul de autorisarea nimărui. Codul Italian
formali că tatăl represintă pe revisuire (Art. 364) declară în termeni
copiii sei minori în toate actel
Tatăl administrator legal poat
e civile.
trebuințeze capitalurile copilulu e el, fără nici o autorisare, să îni
seu la dobândire de imobile
stipulaţiune de termene în
cu
privinţa preţului? V. esplic.
unde se arată controversa
Art. 399,
în
privinţa epitropului. In
asemene achisiţiune ar :put
ea fi avulată, daeă S'ar con ori ce caz,
stata în fapt
nume un termen în favoarea
copilului
pentru a lasa,
disposițiunea tatălui, căci
în asemene cs, Sar asc
unde
mut sub forma unui

i
4. alul la

contract cu titlu oneros, Cas.
*) Laurent. IV. 316. Dem
Fr. D.P. 65. 1 465
olombe
390 $ 2 şi 1308 $ 1.—S'a . VI. 440. V. și infră,
esplie.. Art.
r putea susține, cu toate
tăl care are

acestea

că tacapacitatea de
tiţiei poate se facă şi un coma face o transacţiune cu învoirea juspro
vea Justiţiei. (Argum. din Art. mis, bine înţeles, tot cu autorisa1537. C. Şi 340 Pr. Civ.)
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35.

seu, fie chiar prin o persoană
interpusă, nici să primească cedrept, sau a vre unei creanţ
e în contra copilului seu. Intradevăr, Art, 390
care
opre
ște
asemene con-.
tvacte nu este, după cum susțin
unii, o escepţiune înfiinţată numai în contra, epitropului, ci
o aplicaţiune specială la epit
ropie
a unei regule de drept comun,
proclamată de Art. 1308, care
se aplică Ja toți acei însărcinați
cu
fie epitropi, mandatari, administrato vândarea bunurilor altuia,
ri, sau ofițeri publici.!)
Această incapacitate nu mai esis
tă însă în privinţa curato- Cura
relui şi a consiliului judeciar, pentru
tor şisiunea vre unui

tratori, ci asistă numai

în unele

casuri

că ei nu sunt adminig- consiliăi jude-

pe persoanele supuse
protecțiunei lor. (V. infră, esplie.
Art. 390 Ş$ 2 şi 1308 $ 1.)
In regulă generală, tatăl este
şi usufructuar al averei pe care
Modificarea
el o administrează (Art. 338), de
und
litate aduce o însemnată modificar e resultă că această ca- drepturilor și
e
nelor pe care el le are ca, admini drepturilor şi obligaţiu- administrator
str
rile unui usufructuar sunt mai inti ator, pentru că dreptu- Prin calitatea
nse de cât acele a unui sim- tuar.
Art.
plu administrator. Astfel, tatăl, în
cali
tate
a
sa
de
usu
fru
e3%.
tuar, poate, în înteresul folosinţei
sale, să esereite acţiunele

reale imobiliare,

pe când am vădut (p. 34) că el nu
are acest drept
în calitate numai de administrator leg
al ; tatăl usufructuar poate
să cedeze altora folosința sa lega
lă, pe când administraţiunea,
legală fiind o sarcină nu poate fi
cedată, ete. Va se dică puterile tatălui ca usufructuar sunt
mult mai intinse de cât ca
administrator legal. (Laurert. IV.
306.)
Obligaţiunea tatălui administrator legal
.
Tatăl e dator să administreze averea
copiilor sei ca un
bun proprietar și ca un bun părinte
de familie (Art. 390 şi 1080)
fără însa ăda cauţiune. (V.supră, p. 31)
EI fiind un mandatarit legal al copiilor sei este responsabil pe
cale civilă de gestiunea
sa. (Art. 1539, 1540.) EL trebue să
dee seamă la încetarea administrațiunei sale, adecă la,
majoritatea sau emanciparea
copiilor, despre fondul (capitalul) şi veni
turi
le
aver
ei
asup
ra
căre
ia
nare dreptul de folosinţă, ear numai
căreia legea îi. dă dreptul de folosinţ despre fondul averei asupra
ă. In urma încetărei Usuînuctului lega],

el trebue să dee seamă și de fond şi de venituri
.
*) Demolombe. VI. 440, 441. Boileux.
IL. p. 292. Repert. Dalloz. Pais.
patern. 83.— Cont

ra. C. Bordeaux. D.
316, Aubry et Rau, [. Ş 123, p. 455, P. 52. 5. 550. Laurent, 1V.
nota 42. In acest sistem care
permite tatălui de a cumpăra averea copil
ului seu representat în
contract prin un tutor

ad hoc, Art. 390 ar
putea fi intinsă prin analogie la alte casur fio escepţiune care n'ar
_
atăl ar putea, de asemene, la noi, săi.
iee în arendă bunurile Tatăl nu
copilului seu.—In Francia, se decide

molombe,

VI. 442),

pentru

că în codul

în genere contrariul (V. De-Poate fua în
francez,

această proibiţiune sije copilului.
Du este absolută ca la noi. (Art. 450 C. Fr.)
V. şi esplic. Art. 390 Ş2.
seu,
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Catagrafia aCând tatăl
verel. Art. trebui să facă
cable 1 vea folosinţa
specie. prafisi averea

CIVIL.—CARTEA

IL.—TITLUL

IX.—ART,

343.

administrator va avea şi usufructul legal, el va
inventar (Art. 540); în caz însă când el War alegală, nici un tecst de lege nwl obligă a catacopiilor sei, de şi această catagrafic ar fi cea mal

bună basă a socotelelor pe care el trebue să le dce la încetarea
administraţiunei sale. Art. 391—395 nu sunt deci aplicabile tatălui administrator legal. In lipsă de inventariă, cuantumul a-

verei va puteafi stabilit cu

marturi, pentru

că

copilul

a fost în

imposibilitate de a'şi procura o dovadă scrisă. (Art. 1198.)
Cteşterea
co- Tatăl care mar avea usufructul legal este dator
a'și creşte
Piilor. copiii potrivit cu mijloacele sale (Art. 185), pe
când tatăl usufructuar trebue să'i crească şi să'i alimenteze în proporţiu
ne cu
averea
lor proprie. (Art. 339 $ 2.)
Art. 395 $ 9, care face pe epitrop

Art. 39% $2

papa ica il el ar fi avut în contra neversnicului,

să'şi

peardă

atunci

creanţa

ce

când asemene ere-

__anţă mar fi fost declarată la facerea
inventariului, fiind o disposiţiune escepțională, nu poate, de
asemene, să fie aplicată tatălui administrator legal. (Demolombe.
VI. 434.)

Ant, 420 ina- “Tot pentru aceleași motive,
Art. 420, după care epitropul
plicabil. datorește de drept procente
minorului, din diua închierei socotelelor, pentru banii ce el ar fi remas
dator epitropisitului, nu
se poate aplica tatălui, care nu va,
datori
procente de cât de la
punere în întârgiere, conform
dreptului comun. (Art. 1088
1544.) (Demolombe. VI. 456.)
gi
!

Art î19 ina.

Convenţiunea

minist. legale devenit

major,

deci pe care

înaintea

tatăl ar fi făcut-o

espirărei

unei

luni

de

cu
la

copilul seu

darea socotelelor, va fi validă căci şi Art.
419 este o escepţiune care,
_ atare, trebueşte interpretată
ca
stricto sensu.?
Art, 1901 înMai este încă un
administr. le- Specie, şi anume Art, tecst de lege care nu poate fi aplicabil în
1901, care limitează la 10 ani
gale.
de la maJoritatea copilului, acţiunele
pe care el le ar avea contra
tropului seu relativ la
epifaptele tutelei. Ei bine,
asemene disposițiune fiind proprie epitropiei, nu
mai remâne nici o îndoeală
administisția
Art.

rt.

Art.
00
inapl399,4
icabile.

e PI

1890.11.

8

ar avea contra părintelui seu ielativ
la
„VOr prescrie

- (Laurent. IV. 319. Demolomb prin 30 de ani, conform
e. VI. 457.)
Incetarea administraţi
unei legale.
Administraţiunea le
gală încetează: Jo
pilului, fiind că după
la majoritatea coînsuși teestu
Da
at
aa it
a
l Art. 343, tatăl ad
ministrează
1) buinț
'Tatălate,nu pent
datoruește,e şide Art
asem390
ene „procente pentru
sumele neîntregenerală2 stator
nicită

prin

sunt

iun
i 0884
at niște escepțiuni
la regula
:) Laurent, 1V,318 și VL 183. Art,
Domoloniiăi 1089.
sc (Demolombe. IV. 438.)
his.
ni

Cas. Fr. şi Curte din Agen.
D. 7, 66. ş, 172 pepant
e grasi
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copilul

LEGALĂ.—ART,

343,

37

2% la emanciparea, co-

are administraţiunea bunurilor

sale (Art. 427.) Cât pentru causele de escludere sau departare
din epitropie, am vădut, cu toată controversa ce esistă asupra
acestui punct, că ele nu pot fi aplicate la âdministraţiunea legală. (V.p. 29.) 3* Administraţia legală încetează la moartea,

copilului; şi în fine, 4* la moartea tatălui, care dă loc la deschiderea tutelei în favoarea mamei. ?)
Administraţiunea averei copiilor naturali.
In Francia, se decide generalmente că părinţii naturali n'au
administraţiunea

averei copiilor lor, pentru că nu poate

0 administraţiune legală fără un anume
VI. 650. Marcad€.

II. 148.)

Nu

cred însă

că la noi cestiunea

să sufere vre o dificultate, în cât priveşte pe mama
fi recunoscut

copilul,

să esiste

teest de lege. (V. Demol.

căci mama naturală,

care 'şi-ar

având, la noi, aceleaşi.

drepturi şi îndatoriri ca şi acea, legitimă (Art. 141, 308, 337,
652, 611 şi 618), ea trebue să aibă şi administraţiunea bunu-.
rilor copiilor ci, fie chiar adulterini sau incestuoşi, pentru că această administraţiune este o datorie impusă de natură şi consacrată de legea positivă. Dacă această părere se poate susţine în Francia) cu atât mai mult, ea poate să fie susţinută la
noi, unde cu drept cuvânt se poate dice că nu esistă mamă na-

turală.5) Cestiunea,
privința tatălui,

ce'i drept, “poate sa fie mai îndoelnică în

pentru

că nicăiri legea noastră

nu vorbeşte de

dânsul, dar dacă admitem că tatăl careşi a recunoscut copilul
esercită puterea părintească în lipsă mamei, nimic nu este mai
natural de cât a admite și dreptul seu de administrațiune, pen-

tru că acest drept este un atribut al puterei părintești. (V. p. 21.)
IL.

OMoufametul

saw

Țofosinţa fegală.

Folosinţa legală pe care legea une-ori o numeşte și usufruct
legal (A. 416, 541) este dreptul pe care legea îl dă tatălui sau
1) Codul Italian conţine în această privinţă o inovaţiune însemnată
; Inovaţiune aîntradevăr, după acest codice, moartea unui din soți nu dă loc la dusă prin

deschiderea, tutelei, ca la noi, ci face numai să treacă la soţul re-codul Italian.

mas în viață puterea părintească și administraţiunea legală, tutela
nedeschidându-se de cât prin moartea ambilor părinți, prin declaraţiunea absenței lor, sau prin faptul perderei din partea amândurora a puterei părintești prin efectul unei condamnaţiuni penale
(Art. 241 Cod. Italian), aşa în cât în Italia, tutela legală a tatălui
şi a mamei este necunoscută, şi nu poate să aibă loc decât pen-

tru copiii naturali. (Art. 184 Cod. Italian.)
.
*) Laurent. IV. 359. Favard. R&p. Entant naturel. $ 3. Toullier. D. 1. 1073.

*) Mama nu va administra averea copiilor sei naturali ca epitropă,
- după cum susține Dl. Bonachi (I. p. 607), căci vom vedea că copiii

naturali nu pot să aibă un epitrop de cât atunci când mama lor
a înicetat din viaţă sau când ea este necunoscută,
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mamei de a se bucura de veniturile averei
mai ca însuși proprietarul, cu îndatorire însă

LEGAL,

copiilor lor, întocde a conserva sub-

stanţa lucrurilor supuse acestui drept, jus uteudi et fruendi,
salva rerum substantia. 1) (Axt. 517.)
|
Origina folo- Această instituțiune necunoscută în dreptul nostru
anterior
?)
Dle pegale se trage din vechiul drept coutanier al 'rancici,
unde
francez. în viață era în drept a se folosi de veniturile averei soţul remas
moştenite de
copiii

sei de la cela-lalt soţ. Acest drept eare înceta
ani în privinţa băeţilor, şi la 15 ani în privinţa fetelor, la 20 de
se numea
garde noble,

Deosâbire
între usufruc-

pentru că nu se cuvinea de cât boerilor (fex
nobles),
ceea ce se esplică prin origina feodală
a acestei instituţiuni.

1) Nu trebue să confundăm acest usufruet
cu usufructul special (ei tot
legal) pe care legea îl dă părinţilor
despărțiți prin consimţemâuoral SPL ET
tol mutual asupra jumătăţei din avere
special sta.
basa Art. 285, și eare au devenit propr pe care ei au perdut-o în
ietatea personală a copiilor
tomicit de”
încă din diua celei dintăi declaraţiu
Art, 285.
că fie care soț se bucură în parte ni de despărţenie, căci pe lângă
dută în cât priveşte nuda propriet de venitul părței de avere perate, apoi acest usufruct special
este cu un an mai lung de cât
usuf
ructul legal ordinar. (V. esplic.
, Art. 285, Tom 1, p. 229
şi 230.)
CRneDtul ve:
) In codul Caragea, întradevăr,
usufructul legal nu şi are fiinţă,
A areb
Cum 0 spune foarte bine o
după
decisie a curței din Bucureşt
îivele sale (Dreptul pe 1885,
i în mopare a fi de părere contrarie, No. 58, p. 461), cu toate că DI. Degre
argumentând în mod greşit
57, Parte 3, Cap. 21. (V.
din Art.
Dreptul pe 1813, No. 76,
tru codul Qalimach, cestiune
p.
a nu sufere nici o. îndoeală 5.) Cât penri,
, căci după
in acest codice,
la cheltueala ŞI creșterea lor,veniturile averei copiilor sunt afectate
făcându-se pe tot anul leim
tatăl nefiind scutit de a
urita samă,
da socoteli de cât pentru
ţină "nSemnătate. (Art.
veni
turi
le de pu199.) Mai mult încă de
cât atâta, Art. 200
din același codice prevede
că
nici
tatăl, nici creditorii lui nau
la veniturile averei copii
drept
causa usutructul tatălui,lor, chiar în cas când cei de al treile ar
V.
gi Art. 206 din același codi
ca pi tinţii pa nici
ce, după
un drept asupra averei
1 Sub puvCntu „Cheltuelelo
r făcute pentru creş câştigate de cătră
terea lor. V. şi Art.
de a arăta pe popi ropiilor
triac (AC a fine (e fie-c de la 1840, care scuteşte pe tatăl epitrop
ărui an starea ocârmuirei
sale, Codul Ausam
10U şi 164) este ;dentie cu
€
podul Calimach. Folosinţa
ste,
a, admi
IN

NI

LI

———

>

.

Sei iile lana ri 18,
să

Drept Roman,

i

în celelalte

.

tt German

legislațiuni

:

î
Art,
. Zurie
iati e AO Tion (Art.,
263),
C. Berna (Art.
63), ete. Codul Olanrt.
dez
A
366)
însă
Art
ri.
228)
admi
t,
nsă, lacel d'intăi,
asemene, usufructul lega].
pănă
majore, până pănă lala de vârs
pr
vă. ta de !
Sida:
ep cel prelungi
20 de ani,> ear
de al nda!
doile
aproape si
ca copilului, —— Astăţi, dreptul Angl
supra averei c are
refusă părinților ori ce drep o- American este
t de folosință atone. -CCommentaies
avies on (Vpthe Chr.
t civil
b. (ol
laws Drep
of Engl
ks-s
and. Iagli
soluţiune cea mai
|
= pl Blac
Aolack
conf
propusă şi de Laurent ormă justiţiei 7
t roi e: 453.) Acea
stă
în Ante-proiecul de
ani
>
rovieuerurilor se
,
vede

Homanii împărțeau bunurile: Ce ee fă de famil
ie putea să câș-

:
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Persoanele care au folosința legală.
Art. 338, Tatăl în timpul căsătoriei, şi după desfacerea căsătorieă, acel din doi soţi remas în viaţă conservă dreptul de folosință asupra averei copiilor lor pănă la vârsta de 20 ani deplini (în codul
fraucez 18 ani), sau pănă la emanciparea lor (espresă, sau tacită adecă,
prin căsătorie), dacă se va face înainte de această etate. (Art. 209, 285,
343, 421 urm. 918, 541 urm. 560, 658 C. C. Art. 268 C. Pen. Art. 3840. Fr.)

În timpul

căsătoriei, numai

tatăl esercitând

puterea

părin-

tească (Art. 327), el are singur usufructul legal; în urma desfacerei însă a însoțirei

prin moarte

(Art. 209),

acest drept trece

la soţul remas în viaţă, fie chiar și mama. La Romani, din contra, mama, nu avea nici odată acest drept. (L. 7. $ 1, Cod.Lib.
VI. T. 56, ad Senatusconsultum Tertulianum.)
Usufructul legal fiind pănă la un punct oare care un atri-Usufructullee un abut al puterei părinteşti,!) de aici resultă următoarele conse- gal
tribut al pucinți: 1* acest drept de folosință nu aparţine.de cât tatălui şi terei părintedupă moartea lui mamei, ear nici întrun caz celor-lalți ascen- îti: cinţi.
Conse-

)

tige în patru categorii: 10 bunurile pe care el le dobândea dela
tatăl seu (peculium profectitium) şi care erau proprietatea tatălui:
Sancitum etenim a nobis est, ut siguidem re patris ei obveiniat hoc
secundum antiquam observationem totum parenti acguiratur. (Instit,
$ 1, per guas person. ete.); 20 bunurile pe care copilul le dobândea de la mumă-sa, prin industria sa proprie sau prin moștenire
ori legaturi de la alte persoane de cât de la acele sub a căror autoritate el se găsea (peculium adventitium) şi a caror folosinţă aparţinea tatălui toată viaţa lui (Instit. loco cit.); 3% bunurile câştigate de copil la resboiii sau date copiilor de părinţi cu ocasiunea unui resboiii (peculium castrense); şi în fine, 40 bunurile dobândite de copii în slujbe, sau ca avocat, sau prin liberalitatea princepelui (peculium guasi-castrense).
Aceste din urmă două categorii de bunuri eraii proprietatea absolută a copilului, şi el putea
să dispue de dânsele după placul seu. (L. 3. Cod. Lib.12, Tit. 36,
de peculio castrense comb. cu L. 37. Cod. Lib.3, Tit. 28, deinofi.
test. şi L. 8. $ 5. Cod, Lib. 6. Tit. 61, de bonus, gue diberis ete,,
Novella 117 Cap. 1 şi 118 Cap. 2. L. 11. 13 şi 19 Dig. Lib. 49.
Tit. 17, de castr. peculio. ete.) Această clasificare a peculiilor din
dreptul Roman este păstrată și astădi în legislaţiunea Spaniolă.
Usufruetul legal nu este însă un atribut esențial al puterei părin- Ulufructul letești. Cu alte cuvinte, autoritatea părintească poate să fie deslipită gal poate fi
de folosinţa legală. Astfel, vedem că această folosinţă încetează în deslipit de
autoritatea
fliua când copiii, chiar neemancipaţi, au împlinit vârsta de 20 de părintească,
ani (Art. 338), pe când autoritatea părintească se prelungește pănă

la majoritatea lor. (Art. 326.) Tot astfel, vedem că Art. 268
dul penal

rădică

autoritatea

părintească

tatălui

care

din co-

ar fi atentat

la bunele moravuri: ale copiilor sei, lăsându-i însă folosinţa legală.

V. şi Art. 340 şi 658, după care tatăl sau mama poate să esercite puterea părintească fără a avea folosinţa legală. De aceea vom
vedea (p. 40) că mama poate să esereite în unele casură puterea

părintească, fâră a avea însă folosința legală.
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CODUL

CIVIL— CARTEA

1—TITILUL

IX.——ART.

838,

denţi sau colateralilor; 2 Acest drept subsistă cu toate că el
n'ar fi fost acceptat în termeni formali, căci el are loc de drept
în puterea legei; 3* el este independent de tutelă, în cât la
moartea unui din soț cela-lalt soţ remas în viaţă are folosinţa
legală chiar dacă el ar fi epitrop.")
a
a;
Mama are ca
fispresiunele acel din doi soți remas în zafă care se văd în

ue ufiuetulle- At. 338 dovedesc
zile în care losinţa

legală

în de ajunscă mama

în timpul

căsătoriei,

putorsapă barbatului seu. Prin urmare, în toate
rintească? care mama

esercită în timpul

mare nici o dată fo-

ci numai

căsătorie

în urma

morţei

casurile escepţionale în

puterea părintească, aControvertă. decă în caz de absenţă sau interdicţie ia barbatul
ui (V. p. 4), ea
nu va avea folosinţa legală

Adoptătorul

penare ti
au acel
adoptatului.

a averei copiilor sei, teestul fiind
formal şi ne dându'i acest drept de cât
în caz dea supravieţul
“barbatului.?) "Tatăl va pastra deci
folosinţa legală în toate ca1). Demolombe.

VI,

481.— Legea nevorbind de cât de
copii născuţi din
căsătorie (Art. 338), de aici resul
tă că adoptătorul nu se bucură de
usufructul legal asupra avere mino
rului adoptat. Curte Ilfov. Dreptul pe 1885, No.58.V. supră, p. 7,
nota 2 şi Tom. |. Art, 315, p.35
2) Demolombe. II. 318 și VI.
2.
483
sur Proudhon. II. p. 262, nota —485. Boileux. II, p. 255. Valette
a. 'Toullier. D. II. 1064. Dura
III. 384. Aubry et Rau. IV.
nton.
8
Demante. II. 129 big IV.—Contr 550 bis, p. 609. Mourlon. 1. 1057.
ă. Marcadă. |. 493 şi 11.1
rent. IV. 325. Mass6-Verge.
55. Lau1.
p.36
9, nota 3. Bonachi, |. p.59
admit dreptul mamei la
3, care
folosința, legală în toate
casurile în care
ea ar fi chiemată a esercita
puterea părintească în
tului. Această părere,
locul barbaforma] admisă în codu
l Italian (Art. 231),
mi se pare însă inadmisibilă
: fo pentru că nici
poate se esiste la noi
o controversă nu
în caz de condamnaţiun
e a tatălui pentru
că ar fi atentat la bunele
moravuri a copiilor sci
ani, căci Art. 268 din
mino
codu
l
penal român deosebindu-s ri de 21
francez, nu lipseşte pe
e
tată,
în
ase
mene caz, de usufructul de tecstul
numaj de drepturile ce'i
legal, ci
puterea, părintească, prop dă legea asupra persoanei copilului, adecă
riă
de
disă
;
2 pentru că în singurul
controversa ar fi cu puti
caz în care
nţă
la
noi,
adec
ă în caz de absență
interdicţie a barbatului,
sau
femeea nu esercită pute
mele seu proprii,ci ca
rea părintească în de
un
dele
nugat
și
un
prin urmare, obligata
mandat
ai da socoteli de veni ariă al barbatului fiind
lui, de Vreme ce
turi
le
mandatul ej este
tru că în acest
din urmă caz, nică gratuit (Art,
mamei, și este ştiut
u
anume teost de lege. că nu poate să
Insuşi Lauren

ivința usufructului leg
al.
abs
, el . vafi perdut autoritatea
:timent
părin
22
06 a Se: declar
păr
elor ştiri de la dânsul _ccăci aq părint
tat
a
ăl
ească din diua priPiti
ăc
mirpiau
eii ulin
a
fi mort,

acest mo
de unde resultă
că mama, în ac ment el este presu ug
esţ caz aumat
seva
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„gurile în

care

mama

va

fi chiemată

tească în locul lui. El o va pastra,
inadvertenţă a legiuitorului nostru,

LEGAL,

a esercita

ART, 31,

puterea

în această

părin-

de asemene, prin o stranie
în caz de condamnaţiune

pentru atentat la bunele moravuri a copiilor sei minori,
noastră fiind espresă

4l

privinţă,

și dreptul

legea

mamei

se va deschide de cât prin mortea barbatului. (Art. 268
Bunurile supuse folosinţei legale.

nu

C. Pen.)

Art. 341.
Dreptul de folosință nu se va întinde asupra averei ce
copiii ar putea câștiga prin deosebita lor muncă şi industrie, precum nici |
asupra averei, ce sar fi dat prin donaţiune sau legat copiilor, cu condițiunea espresă că tatal şi mama să nu se folosească de sea. (Art. 343,
658, 801, 802, 969, 984 C. C. Art. 3871 0. Fr.)

In princip, usufructul legal se esercită asupra întregei averi mişcătoare sau nemișcătoare a copiilor (Art. 338), puţin
importă modul prin care ei au dobândit această avere.') Usufructul legal este deci universal. La acest princip legea aduce
însă mai multe
1) Folosinţa

escepţiuni:
legală nu se întinde

asupra

averei ce copii ar 1-a ccepţi-

putea câștiga prin deosebita lor muncă și industrie.) Legiuito- Mae

rul prin această escepţiune a voit să deprindă de timpurii pe prin munca
copil a fi activ şi muncitor, dându-i folosul muncei sale. Pen- A aste
tru ca bunurile însă ast-fel câștigate de copii să nu fie supuse
341.
folosinţei legale, munca și industria copilului trebue să fie cu
totul deosebite de ocupațiunele şi interesele tatălui.*) Legea nu
putea folosi de usufructul legal pe tot timpul periodei presumțiunei

de

absenţă,

căci

numai

grație

presumţiunei

de

moarte

are efect retroactiv pănă în diua primirei ultimelor ştiride la
dispărut, ea a putut esercita autoritatea părintească în numele
proprii, ear nu ca representantul barbatului. (Demolombe. II.
:) Ast-fel, usufructul legal esistă asupra beneficiilor realisate de

care

acel
seu
318.)
copil

în calitate de comanditar întro tovărăşie comercială. C. Paris şi
Cas. Fr. D. P. 78. 2. 131 şi D. P. 19. 1. 224.— Pentru ca bunu-

rile copilului să fie însă supuse folosinţei legale, ele trebue să fie
dobândite de dânsul conform legei. (V. Art. 405—407, 687, 815.)
2) Şi la Romani, usufructul tatălui nu se întindea asupra peculia castrensia și quasi-castrensia, „Sed peculium castrense proprium ha-

bent milites; nec in eo ullum
jus patris est. (L. 3. Cod. Lib. XI. 31.)
3) Ast-fel, un părinte .care ar fi comerciant, bună oară, nu sar putea
folosi de capitalul ce copilul seu ar fi agonisit din lecţiile ce el ar
fi dat într'o şeoală, sau la particulari, pentru că în specie munca
copilului ar fi cu totul deosebită de profesiunea tatălui; pe când,
din contra, tatăl va avea tolosinţa capitalului ce copilul ar fi realisat ca impegat în comerciul sau industria proprie a tatălui, penîru că, în specie, munca copilului n'ar fi fost deosebită de acea a

tatălui, după cum cere legea.—Codul Italian este mai complect de
vreme ce sustrage de la usufructul legal nu numai

gate de copil prin munca
dar și acele dobândite de

bunurile câşti-

sa personală şi industria sa deosebită,
dânsul în serviciile militare sau civile,

în eserciţiul unei funcțiuni sau arte. (Art. 229, $ 4.)
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

cere ca copilul să
şi nici nu putea

1.—TPITLUL

IX.
— ART.

aibă o altă locuinţă de cât
să pue

această

minor de 20 de ani (Art. 93),

condițiune,

dar cere ca

341.

acea a tatălui,

fiind

vorba

de un

capitalul copilului,

pentru a fi scutit de usufructul legal, să fie agonisit prin
paţiune deosebită de acea a tatălui seu.
a

o ocu-

Joc, prinSe înţelege de la sine că escepțiunea stabilită de Art. 341
moară” At, DU se aplică câștigurilor provenite din joc, loterie sau pringoare

1636.
ici comoarei
649, 1636.
ei care"e sar
(Art.(Ar 1636), nică
sar cuveni i copilcopilului (Art. „04,
649),
pentru că nu poate să fie vorbă în specie nici de muncă, nici

de industrie. (Demolombe. VI. 502—504.)
|
2-a escepți2%) Folosinţa legală nu se întinde asupra averei care sar
ea aere fi lasat copiilor prin donaţiune sau testamet, sub condițiunea
lor sub con-espresă că tatăl şi mama să nu se folosească de ea. Cei
de
paittieată al treile care ar face o liberalitate copiilor pot deci să rădice
aibă
folo- tatălui prin

o clausă

espresă!)

usufructul

legal,

"pla legală dește că acest usufruct este mai mult un drept
“um
drept moral, de unde resultă că el nu este
blică. Legiuitorul

a permis

Ciausa, de

„Eată

însă

o cestiune
că

tatăl

asupra,
moare

se întindă a- fiul seu unic, -sub condiţiunea
reser- a
,
1

supra

vei sau legitimei datom conilului
rea dispar.
tului? Controversă,

Drepcptt

Ro Ro-

clausă

ce dove-

bănesc de cât
de ordine pu-

pentru

a

nu împedica donaţiunele și legatele în favoarea, copiilor
din
causa
urci
şi animosităţei ce disponentul ar avea contra
părintelui lor.
Legiuitorul a trebuit însă să permită anume
această clausă,
pentru că e vorba de o derogaţiune la un
drept
care nu e de
ordine publică, cu toate că atârnă de puterea
părintească
care
este 'de ordine publică.2)

poate ca să Să presupunem

Legatul unei
LONțe Sau
truct,

această

ceea

j

căreia autorii nu sunt de acord:

instituind

legatar

însă că mama

universal

nu va, avea

pe

folo-

.
AY
1) Legea nu pres
crie: nici
.
un termen sacramental, însă= nu
admite escluderea tacită. Escluderea de la
usuf
ruct
va putea deci să
în mod clar şi neîndoelnie,
fie din o clausă specială, fie, resulte
virtual, din diferitele clause
în mod
ȘI împrejurări ale disposiţiune
i. La caz
le îndoeală asupra, voinței
disponentului, nu se va apli
țiunea, ci dreptul comun, adec
ă usufructul legal. (Demol ca escep507-509. Laurent, IV. 326.
e. VI.
Aubry et Rau. IV. p. 609, omb
pp, ebosițiunea prin care
nota 9.)
sar
lasa copilului o rendită
(ârt. 16 9 sau un usutruct
pe viaţă
(Art. 517) nu esclude usuf
ructul legal
p
0 clausă espresă, în cât
tatăl va percepe, în asemene
caz, venitul rentei (Art.
şi fructe]
grevat de usufruct. (De 527)
ângli
i
Ă
moteauti, VI. sI)
2) ) aa
Si
ovâogile, obiectului
Romani,i tatăăl Mu avea usufruct
ul asupra peculia adventitia
gularia, adecă: 1
io, condiţiunea ca tatăl asupra bunurilor date sau legate copilului
să nu aibă usufruetul,
conditione hâc ad.
de: ie ad patrem per
ven
ăt usu
Ştigate
de copil în contra voinţe fructus; 20 asupra bunurilor câi tatălui, ceea ce se
vede şi astăgli
C
29
$3); 30 asupra bunuri
din moștenirea, fratelui
i
sau
sure tatălui fa a
tatăl eraa chiematat împreu
caro i părțeală
nă
cu
cop
iii sei. (Nov.
A
Cod, Lib. VI. Tit. 61, de
117 Cap.1 Paşi2.L.
ial8
bonis, que liberis

în potestate patiis etc
.)

DESPRE

PUTEREA

PĂRINTEASCĂ,
— USUFRUCI

LEGAL,

43

sinţa legală asupra întregei averi ast-fel lasată copilului. Această

clausă validă, fără nici o îndoeală, pentru jumatatea de avere
de care tatăl putea să dispue (Art. 841), fi-va ea validă pentru celaltă jumatate care este reservată copilului și de care
tatăl nu putea să dispue în favoarea altei persoane? Părerea,
generală este că mama, în asemene caz, va avea usufructul
legal asupra jumătăței de avere care constitue reserva sau le=
gitima, cu toată clausa testamentului care i-ar rădica acest drept,
pentru cuvânt că copilul avea în puterea legei toate bunurile
care

compun

reserva,

înainte

de

ai

fi lasate

prin

testament, !)

soluţiune care se vede formal admisă în dreptul Roman (Nov.
117, Cap. I) şi în codul Italian. (Art. 229, $ 1.)
.
3* In fine, folosinţa legală nu se întinde asupra averei venită 3-a escepţie.
copiilor prin o moştenire de la care tatăl sau mama lor ar fi fost Art, 608,
departaţi

nedemni

ca nedemni,

căci

ei fiind nedemni

dea fi

proprietari,

trebue să fie și ca usufructuari.?) (V. esplic. Art. 658).
Drepturile păvinteliă

usufructuar.

Dreptul de folosinţă legală este un adevărat usufruct, cărui
în lipsă de tecst special, trebue să aplicăm regulele de la usufruct. Aceasta resultă: 1* din Art. 541, care scutind pe pă-

vintele usufructuar de a da cauţiune, îl supune împlicit la celelalte obligaţiuni ale usufructuarului, precum este acea de a face
catagrafia averei mişcătoare și constatarea stărei acelei nemişcătoare (Art. 540), ete.; 2* din Art. 339, care supune pe părintele usufructuar la sarcinele generale ale usufructului (Art.
1) Curtea din Iași. Dreptul pe 1884, No. 61. Masse-Verge. |. p. 31],
nota 9. Durant. Il. 376. Aubry et Rau. IV. p. 610, nota 11. Laurent. IV. 327. 'Toullier D. II. 1067. Valette. Explic. Som.p 216.—-

Mareade (II, 163, 164) și Demolombe (VI, 513) admit acelaș sistem însă pentru

alte

motive,

dând

și mamei de a face să dispară

drept, copilului şi prin urmare

pe cale de acţiune

în reducţiune

(Art. 847) condiţiunea de nefolosință, motive care nu mi se par
admisibile, pentru cuvânt că ne fiind vorba în specie de a reduce .
un legat făcut în favoarea unui de al treile, ci de a face să dispară o condiţiune dint”un legat făcut însuși copilului, ucest copil
mar avea un adversariii cu cine să se judece, și deci copilul ne“avâud în specie acţiunea în reducţiune, nu poate s'o aibă nici mama
esercitând drepturile lui. (V. Mass6-Verg, loco. cit. )-—Contră. Clausa

de nefolosință

se întinde şi asupra

reservei

dătorită

copilului în

moştenirea disponentului, pentru cuvânt că nare cine se reelame.
(Argum, din Art. 848.) Duvergier asupra lui 'Toullier, IL, 1067,
nota a. Valette sur Proudhon. II, p. 263, 264 (care în Esplie. Som.

a cărţei 1. părăsește acest sistem.)

Demante. II. 133 bis. II,

2) Codul Italian (Art. 728 $ 2) lipseşte, în asemenea caz, pe părintele
nevrednic de moştenire nu numai de usufructul, dar şi de admi-

nistraţiunea, legală a acestei
nedemn

moșteniri, pe când la noi, părintele

păstrează dreptul de administraţiune legală.

(Art. 343.)
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de unde

1. —

TITLUL

resultă că dacă

1X.—— USUFRUCT

părintele

are

LEGAL.

sarcinele unul

usufructuar, de sigur că trebue să aibă şi aceleaşi drepturi:

Ul:

onus, îbi emolumentum esse debet. Qui sentit incommoda, COmmoda, sentire debet. Singura deosebire între usufructul ordinar

şi acel legal este că acest din urmă

încetează la o versă oare

care a copilului, (20 de ani), în loc de a ţine toată viaţa usufructuarului, după cum era altă dată la Romani pentru pecaufum adventitium, şi după cum este şi astădi pentru usufructul

ordinar (Art. 557), şi această

deosebire

folosința legală este un atribut al puterei
însă mult mai logic că această folosință

Aplicarea

din faptul că

părintești. Ar fi fost
să fi încetat, ca în

codul Italian (Art. 228), la majoritatea copilului. (Art. 326
şi 434.)
Din
faptul „că folosinţa legală

folosința le- bue să conchidem
gală combi- cială

pentru

397. Contro. Clunei, este

versă.

provine

că Art. 528

usufructul
aplicabil

rufelor

părintelui

este un adevărat

usufruct, tre-

care statornicește o regulă speşi a mobilelor

usufructuar, ceea

supuse
ce se

stricăconfirmă

şi prin Art. 397 care, departe de a
deroga la Art. 528, face din
contra, o aplicaţiune a acestui tecst
la părintele usufructuar. )
Cesiunea și
Usufructul legal poate, de asemene,
să fie cedat unel a treia
usufructuluj Persoane (Art. 534), închiriet
şi chiar ipotecat în casurile în care
Lea Art el ar fi constituit asupra unui
imobil (Art. 1750 Ş 2), căci înControversă, Străinarea drepturilor reale
fiind regula generală, ear inalienabilitatea escepţiunea, ar trebui un
tecst espres care şă'l declare
scos afară din comerciii, ceea
ce
nu
esistă.2)
DN
IN
*) Astfel dar, tatăl usufructuar
are alternativa de a restitui
tarea „usufructului, sau mobilele
la înce:
în natură, adecă în starea
ele sar găsi atunci, nest
în care
ricate prin dolul ori culp
a sa, sau valoarea lor, după prețeluirea
făcu
tă conform Art. 397, în
tatăt l ar fi | dispus dele acel e
caz când
e
Diic
aâciunea dar a mobile
căci
prin vechimea, sau întrebuin lucruri. „ Stri
i lor
țar
ea, lor precum și faptul
pent, prin caz fortuit
că ele ar fi
san

forță

maj

i

libera,a ca toţiţ debitorii
prin
gonirioate prin culpa sa. unui cor p cert,
i restituire:
ili
A
zârt 397, 208, 1102 itui
:cest
1156, Ia
;, vaurent.
I
V
.
329. Valette sur
PI Li Pxplie, Som.
p. 244—247. Mourlon. Proudhon. IL. p. 374,
.
I. 1178. Maroddg. i
ante. II. 211 bis. IUL.
— Contra, Părintele
este dator să

*) Laurent. IV. 328, D
125 și 221.
Conte

Pe
Isier.

t
Vente. I. 213.

Proudhon.

Usufruct
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Sar putea chiar susține în legislaţiunea noastră că atăt drep- Transcrierea
tul de usufruct, cât şi renunțările la acest drept nu esistă față Wstfietulai
cu cei de al treilea de cât în urma transcripţiunei lor, căci Art. 725 Pr, Civ.
122 Pr. Civ. supune transerierei actele constitutive de usufruet 1801 C. C.

și renunțările la acest drept.”)

Tot astfel, trebue să decidem că creditorii personali ai so- Urmărirea
țului usufruciuar sunt în drept a urmări în basa Art. 1824, $ 2, peutruetului
veniturile bunurilor supuse folosinţei legale, căci aceste bunuri ditorii per-

.

-

.

+

x

.

v

T

făcend parte din patrimoniul tatălui sau mamei, trebue neapa- pal îi tarat să fie afectate la plata datoriilor lor. (Art. 1718.) Părintele 1824 ş 2;
usufructuar având însă oare-care îndatoriri (Art. 339), se înţelege că numai prisosul care remâne după îndeplinirea acestor

îndatoriri poate fi urmărit de creditorii sei.?)
de ordine publică ca și puterea
Demolombe. VI. 527. Demante.

părintească de care el este alipit.
IL. 129 bis II. Valeţte sur Proud-

hon. II. p. 267. Duranton. III. 403 bis şi 1V. 486, Această părere

confundă însă drepturile care sunt de esenţa puterei părintești,
precum este administraţiunea - legală (V. supră, p. 28.) eu resplătirea pe care legea o dă acelui care esercită această autoritate.

1) Folosinţa legală fiind, într'adevăr, un adevărat usufruct, s'ar putea Transcriere
foarte bine susține că acest usufruct trebue să fie supus transcrip- usufruetulni
țiunei în privinţa celor de al treile.
— Laurent (VI. 348) dice că
legal.
acest drept ar trebui transcris ca toate drepturile reale, însă se
pronunţă pentru negativa, constatând o lacună regretabilă în Belgia,
din causa că legea ipoteearie de la 1851 (Art. 1) supune transeripțiunei numai actele între vii translative de drepturi reale imobiliare, ceea ce eselude usufructul legal, dice Laurent, pentru că el
nu se stabileşte prin un act între vii, rațiune care nu mai eşistă
la noi, căci, pe lângă că Art. 1801 supune transeripțiunei toate
aclele translative de bunuri şi dreptuii care se pot ipoteca, apoi,
Art. 192 Pr. Civ., care nu esistă în Belgia, supune formal usufructul
la transcripţiune. Tot ce sar putea însă dice şi la noi în contra
acestui sistem este că legea supune transeripțiunei numai actele de
înstrăinare cu titlu oneros sau gratuit, nu însă și achisițiunele care
se dobândesc în puterea legei, după cum e în specie, şi într'adevăr, atât. Casaţia Română (Dreptul pe 1882, No. 26) cât şi tribunalul de Mehedinţi (V. Dreptul pe 1886, No. 38) au decis, întrun
caz, analog, că dreptul copiilor la jumatate din averea părinţilor
care sar fi despărţit prin consimțămâut mutual, dobândit în basa
“Ant. 285 C. C. este oposabil celor deal treile fără a fi transcris, soluţiune pe care am aprobat-o și noi. (V. Tomul I. partea II, p. 230.)
2) Laurent. IV. 328. Demolombe. VI. 528. Marcade. II. 159. Aubry
et Rau. 1V. p. 613. Trib. Ilfov și Curtea Bucureşti. Dreptul pe 1884,

No. 35 şi 83 şi pe 1885, No. 7. — Aceste venituri n'ar putea deci

fi urmărite atunci când ele n'ar fi suficiente pentru îndeplinirea sarcinelor impuse soţului usufructuar (C. Bordeaux şi Lyon. D. P.
50. 2. 22 şi 24. Trib. Brăila sub preşed. D-lui V. Macri. Dreptul
pe 1883, No. 61), şi în asemenea caz, instanța de fond esteîn
drept a aprecia sumele neaparate pentru îngrijirea copiilor, şi a

determina, prin urmare, partea din venit ce se poate urmări de cătră
creditorii tatălui, (V- decisia curței din București mai sus citată.)

i
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

1.—TITLUL

IX —ART.

413, HI.

Ecspropria-

Din faptul că usufructul legal poate să fie cedat
uncia freia
(02 (:P- persoane, trebue să deducem că nu
numai venitul dar şi drepde Ploaia tul în sine al folosinţei, poate fi urmăr
it de creditorii soţului
Controversă.

usufructuar, însă se înțelege tot după

duce

sarcinele

impuse

ce mai 'ntăi se vor de-

de lege.!)

Obligaţiunele sau sarcinele

sofuluă

usufruetuar.

Art. 339.
Dreptul acesta de folos
1* Sarcinele care privesc pe usufruct ință impune următoarele sarcinl:
uari; 90 alimentele, întreţinerea
creșterea copiilor, în proporţiune
şi
a dobândilor capitalurilor ce dato cu averea lor; 3* plata rentelor 2) sau
resc copiii; 4 cheltuelele îngr
şi acele ale boalei din urmă. (Art.
opărei
185, 474, 540 —556, 15N7 -1639
1729 $ 2, şi 3. Art. 385. Fr.)
urm.
Art. 541.
Cu toate acestea, taţii, mamele
ce vor avea usufructul legal al averei copiilor lor, nu
1767. C. C. Art. 601 C. Fr.) sunt obligaţi a da cauţiune. (Art. 1244,

Tatăl și mama

având

folosi

nţa fructelor averei copiil
este just ca legiuitorul să
or,
le impue şi oare care sar
cini: Fructus non sunt nisi împensis
deductis.
Sarcini geAceste sarcini sunt gen
era
le sau speciale: Sarein
nerale. Art. sunt acele ale
ele generale
usufructuarilor în genere
, precum obligaţia
„a face inventar (Art.
de
540),
şi de a conserva substanța de a se folosi ca un bun gospodar
lucrului (517, 541), de
positele (548), legaturile,
a plăti impensinnele, dobândile,
veniturile rentelor
(550, 552), de a face
reparaţiile de întreţinere?
eSettize de
) (545—547), ete.
Prin escepțiune însă,
Soțul usufructuar este
ă41.
"Cauțiune din causa afe
scutit de a da
cţi
copi sei.) (V. şi Art, unei ce se presupune că el are pentru
1767.)
1) Laurent. IV. 328,
Duvergier. Pente. 1,
213.
IV. p. 614, nota 25.
Duranton. 1V. 486. —-Contra. Aubry et Rau.
a, Firea veniturilor
— In cât privește
imobilului dotal, V.
urmă) Legiuitorul a voit
ecsplic. Art. 1248
să vorbească despre
p Biturilor unei
pla
ta anuităților sau
ren
a ve) Remâne însă bin te, după cum se esprimă Art. 550,
e înțeles că soţul
usufructuar nu e
cască impositele şi
ținut să plăcheltuelele
piilor car
C: e p'ar
” fi supuse usufruct de întreţinere pentru bunurile coului . Demol om
Romani, tatăl usuf
be. VI.
)— i
fructului, fiind îns ructuar era supus Saregueloa
ă scutit de a da
leo
Si la
cauţiune, ca și
4) )

& ul
Soţ
usufruet
ctuar este scutit|
de a da cauţiune e
chi

za

al

sătoriei civile (Art. 69)

»

pentru primirea

car în Sua)
ea

ia,

| trebue

legea din 1870

obligă pe părintele

zestrei miş-

să

dee cau-

asupra că-.

care S'ar căsători de
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339,

Din faptul că părintele usufructuar este
scuti

t de cauţiune
şi că legiuitorul are deplină încredere
întrânsul resultă că tribunalul nu'l poate supune la obligațiunea,
de a întrebuința în-

trun mod determinat banii minorilor. a căror
usufruct şi administrațiune îi aparţine, îndatorindu'l, bună
vară de ai depune
la casa de consemnaţiuni, căci asemene măsu
ră ar fi ilegală.!)
“ Sareinele speciale ale folosinţei legale sunt
următoarele:
Sarcini spe1* Soţul usufructuar este dato
ciale.
a alimer
nta, acrește Şi a îutreține pe copiii sei, în proporțiune cu averea acest
or din urmă, ?)
Această obligaţie este însă lipsită de sancţiune,
ca şi acea Lipsă de
impusă de Art. 185, căci legiuitorul a uitat şi
de astă dată de sancțiune;
Lacună.
a da un mijloc copilului spre a putea sili
pe părinţii sei a'şi
îndeplini datoriile lor cele mai sacre) Tot ce
copilul va putea face la majoritate este să ceară ca justiţia să
cond
părintele usufructuar la daune şi la restituirea fruct amne pe
elor pe care
el le ar fi perceput fără ași îndeplini datoriile sale.
+)
|

1)

al doile să constitue, dacă îi este cu putinţă,
o ipotec
tru asigurarea averei mișcătoare care compune peculi ă legală pen.
ul adventiciii.—
Codul Italian (Art. 497) reproduce codul francez.
i

Cas.

Fr.

D.

P.

79.

1. 157

şi Dreptul

pe

1879,

-

No.

41. [dem. Curte
București. Dreptul pe 1887, No. 16. V. şi înfră,
esplie.
Art. 399.
*) La Romani, obligațiunea de a crește şi de a
alimenta copiii era Drept Roman
considerată numai ca o îndatorire impusă tatălui
de natură, ear
nu ca o sarcină a usufructului legal, non propter
haereditates,
sed propter ipsam naturam. (L. 8. Ş$ 5 Cod. Lib.
6. Tit. 6i, de
bonis, guce liberis în potestate constitutis ex matrimonio,
ete.)
*) Codul Calimach permitea copilului ajuns la sprevrâsnieie
(14 ani Cod Calimah.
p. băeţi şi 12 p. fete), de a'şi alege însuşi profesiunea
cea mai
potrivită cu plecarea inimei și a puterei lui, şi dacă dorinţa
sa
nu se realisa de câtră părinţi, el era în drep să facă o cerere în
acest scop la judecătorie care cerceta pricina cu multă sirguință,
după starea, averea tatălui, ete. (Art. 194, 195 Calim. 148 Austriac.)
Eată o disposiţiune care face onoare vechiului legiuitor al Moldovei,
€ Cas. Fr. şi Laurent. IV. 331. Maread6. II. 159.—Chiar în caz când Deosebi
ri
încopiii n'au avere, părinții contractează prin însuși faptul căsătoriei tre obligaţia
7
impusă
prin
sau, mai bine dlis, prin faptul procreaziunei obligaţiunea morală de Art.
185 și
a'și creşte copiii (V. esplic. Art. 185, 'Tom. 1, p. 74 şi urm.); însă acea impusă

în asemene caz, cheltuelele ereșterei vor fi în raport cu averea pă prin Art.339,

rinților, pe când îu caz de a avea copiii avere personală, cheltuelele creşterei vor fi proporţionate cu această avere. Din faptul că
creșterea copiilor este o sarcină a folosinţei legale, mai resultă
încă că mama n'ar fi supusă la această îndatorire, dacă veniturile pe care le ar percepe tatăl usufructuar ar fi îndestulătoare,
pe când în cazul Art. 185, obligaţiunea apasă atăt asupra tatălui,
cât și asupra mamei.
In fine, obligaţiunea impusă de Art. 185
încetează prin faptul că copilul ar avea bunuri îndestulătoare pentru creşterea lui (cheltuelele împutându-se, în asemenea caz, asupra venitului copilului, chiar dacă părintele n'ar avea folosinţa
legală), pe când obligaţia impusă de Art. 339 mar înceta atunci

când copiii ar avea bunuri personale care n'ar fi supuse folosinţei
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Plata anuită22 Soţul usufructuat este obligat a plăti anuităţile rentelor
ților şi a do- şi dobângile capitalurilor care zac asupra averei supusă Usutorta nai fructului, şi se înțelege nu numai anuităţile şi dobândile care

şea deschi au început a curge în futurum de la deschiderea folosinţei leeta” gale (ceea ce este prevădut de $ 1 al Art. 339 care ne triControversă.
ete la Art, 550 şi 552), dar chiar anuităţile şi dobândile ce
datoresc

copi,

după

cum

se esprimă

_tecstul

acele care erau espirate şi neplătite înaintea

fructului legal, după cum se prevedea formal
Paris (Art. 267), a cărui tecst se apropie mai

nostru,

adecă

deschiderei

şi

usu-

în cutuma din
mult de redac-

iunea tecstului nostru de cât de acel corespundător
francez.!)
Plata chirii- Soţul usufructuar mar fi însă obligat
să
plătea
scă
chiriile
lor său areh- sau arendile datorite înainte deschiderei
usufructului de cătră perlor
soana care ar filasat averea sa copilului. (Demo
lombe. VI. 546.)
Cheltuelele
3* Soţul usufructuar trebue să plătească
cheltue
lele îngroavromepăreiși părei şi acele ale boalei din urmă
.
”) (V. Art. 1729), se înţe.
u
.
=
Controversă. lege nu ale copilului, ci ale
persoanei carea lasat copil. ului * avere
a
supu
să usufructului.?)
Pasa

legale. Laurent, Mareade, loco cit.
Art. 206 din codul Calimach (154 Mourlon. [. 1060—1062.—V. şi
"au drit asupra averei cei în urmă Austriac), după care părinții nu
vântul cheltuelelor făcute mai 'nain căştigată de cătră fiă, sub cudice (150 Austriac) veniturile se te. După Art. 198 din acelaş cocheltueau pentru creşterea copii
„lor, ear prisosul se capitalisa.
V.
supr
a, p. 38, nota 2.
1) Va să gică, la noi, esistă
un
controversa în acest sens. Folo motiv maj mult pentru a decide
sinţa legală fiind, într'adevăr,
beralitate, legiuitorul putea să'i
o lisens: Laurent, IV. 332. Demolomb impue oră ce sarcină, V. în acest
mante. II. 130 bis I]. Aubry e. VI. 544. Ducaurroy, 1. 565, Deet Rau. IV. p. 611, nota
cade. II. 160. Mass6-Verge,
19. Mar1.
Bonachi, [. p. 598. Trib. Arra p. 312, nota 15. Mourlon. I. 1063.
s
și Le Puy.D. P. 60.
65. 3. 23.— Contra. Soţul
usufructuar nu e dator a plăti 3. 70. D.p.
dile şi auuitățile care au
de cât dobânat în urma deschidere
Duranton. III. 401, Zacharieespir
usufruetului.
, (ediţie Massc-Verge)
Carte Nîmes. D. P. 57.
tecst loco cit.
2. 83.— In Coâul Italian,
bângile Sunt datorite numa
anuităţile şi dogiorno în cui si apre Vusui din dliua, deschiderei usufructului, dal
frutto, (Art. 230, $
2) La Romani, cheltuelel
2.)
e
fiilii ces alienum patris îngropărei erau tot în Sarcina tatălui: Funugs
|
verso.) Cât pentru chelt est, (L. 19, Dig. Lib. 15, Tit. 3, de sn rem
uelele boalei din urmă
,
)
ele făceau parte din
i
,
ea'şi crește copiii
, Dig. Lib. 25, Tit.
([, 5
2 şi 12
3, de agnoscenilis
et alee id i5
) Laurent. IV. 333.
525
Aubry et Rau. IV, p:
612 nota 20. Marcade.
161. Demolombe. VI.
III. Mourlon. 1. 1064. 541. Ducaurroy. L. 566. Demante. II. 130 1].
bis
Contră. Delvincount. [,Bonachi, I. p: 599. c. Douai. D. P. 55. 9:83.—
p.
241,
nota
4,
Taulier, L, p. 503, care
fin că e vorba în speci
e de cheltuelele
suscopilului, ceea ce mi
îngropărei Şi ale boale
se
i
pare
inad
misi
bil,
cheltuelele îngropărei
s'ar pune numai în căci nu văd pentru ce
etua

r pentru a scuti pe
sarcina părintelui usuceilalți moștenitori ai
copilului, Cât pen-
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In fine, doctrina, întemeindu-se pe vechiul drept francez, adCheltueni de
mite că prin cheltuelele de îngropare trebue să se înţele
agă şi doi, Art,
cheltu
elele

de doliii

ale văduvelor

rea lor copilului.!) (V. Art. 1279.)
Aceste

acelora

care

au lasat ave-

-

sunt sarcinele impuse părintelui usufructuar.
x

mea recunoaşte
tăl personal,
unde resultă
1* Soţul

că ele sunt reale,

pentru, căx nu

ci datorește însuşi lucrul
următoarele consecinți :

usufructuar

se poate

supus
”

sustrage

”

"Toată lu- Sarcinele u-

a
datorește
ta, _ Bufruc
legal tului
sunt

usufructului,
a

de

de la urmărirea

reale.
|

Consecințele
ditorilor prin părăsirea dreptului seu;2) 2* deţinătorul unui cerelu- Tezlităței.
cru

nefiind obligat de cât pănă la, concurența valorei acelui lueru, creditorii nu pot urmări pe soţul ugufructuar alfra vires,
ci numai pănă la concurenţa bunurilor supuse folosinţei legale.
Remâne însă bine înţeles că copilul va putea. fi direct ac- Dreptul
ceționat

de cătră cei de al 3-le pentru sarcinele prevădute în lot de al 8

3 şi 4 a Art. 339, căci, în specie, nu sa făcut nici o NOVaţidirectpe coune, neschimbându-se de debitor (Art. 1128 $ 2); copilul însă, în
Pi.

asemenea

caz,

va avea

Modurile de

recurs

contra

părintelui

Incetarea folosinfei legale.
încetare ale folosinţei legale

usufructuar.*)

sunt de două

feluri: 1* unele sunt particulare și speciale usutructului legal;
2 altele sunt generale și comune usufructului în genere.
I>

Art. 340.

mama,

Otodurite

3e

încetare

speciale

fotooinţei

fegafe,

Acest drept de folosință nu va avea loc pentru tatăl sau

în contra cărui se va fi pronunțat despărțenia (bine înţeles, nu-

tru cheltuelele de boală,

nu era nevoe

ca legea

să se refere la

copil, căci părinții au îndatorirea de a se îngriji de dânsul nu
numai pentru boala cea de pe urmă, darpentru toate boalele în
genere. (Art. 185 şi 339 $ 2.)
:) Demol. VI. 548. Aub. Rau. IV. p. 612, nota 21. D. P. 55.2. 8,
2) Laurent. IV. 334. Demolombe. VI. 550.— Renunţarea la usufruet Efectele re::
descarcă pe părintele usufructuar nu numai în futurum, dar Şi în nunțărei la
preteritum, adecă pentru trecut, căci usufructul legal fiind o sar- usufiraot,
cină reală, ea nu poate să oblige pe soţul usufructuar de cât prop- bt Controter rem, adecă întru atâta numai întru cât el deține încă obiecversă,
tul care este causa obligaţiunei sale. 'Tatăl deci nu va fi ținut a
plăti obligaţiunele contractate ca usufructuar, dacă el va renunța,
pentru viitor, restituind și fructele ce ar fi perceput, Aubry et Rau. IV.
$ 550 bis, p.613, nota 22, Laurent. VI. 547.—Contră. Demolombe.

VI. 590 şi Duranton, II, 403, care nu întind efectele renunțărei
la trecut, ei numai la viitor.
2) Laurent. 1V. 334.— Contră. Demolombe. VI. 591.

*) Demolombe.

VI. 550. Aubry

3-le în-loe dea

et Rau. IV. p. 613.—Când

acţiona pe copil vor acţiona peţpărintele

cei de al

usufruc-

tuar, el va putea opune toate finele de neprimire care ar putea fi
propuse de însuși copilul, precum ar fi, de esemplu, efectele accep-

taţiunei moștenirei

sub

beneficii

de

inventar.

(Art. 405, 713.)
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340.

i pentru causă determinată). Mama care va trece în altă „căsători
e
nu E mai avea acest drept de folosință. (Art. 211 şi urm. 335,
338,
341, 658 C. C. Art. 267, 268 C. Pen. Art. 386 C. Fr.)

Inde

linirea
Folosinţa legală încetează: 10 prin ajung
vârstei de20ârsta de 20 de ani împliniţi”) (Art. 338); 2*erea copilului la
prin emanciparea
ce “gag At espresă

sau tacită a copilului care result
Emancipare, 326, 421, 423, 424), pentru că emanc ă din căsătorie (Art.
iparea face să înceteze

"însuşi

puterea părintească?)

(Art. 372);

Pronunţarea despărțeniei ; astfel, soțul contra

3* prin

căruia justiţia

pronunţarea

a pronunţat

didespărțeniei vorțul în mod definitiv perde usufru
ctul legal,*) nu însă şi puPiereinatăe terea părintească, Aceasta fiind
Controversă. țelege că usufructul legal nu va o adevărată penalitate, se înfi perdut de cât la caz de des"
părţenie pentru causă determinată (Art.
211—215), ear nu la
caz de consimțământ mutual (Art.
254—276), căci atunci nu
se ştie care din doi soți este culpabil.*)
Aşa dar, în urma despărțeniei prin consimțământ mutual,
tot
tatăl
păstrează atât administraţiunea, cât şi folosinţa legală
(afară
de
casul, bine înțăles, când tatăl ar fi renunţat
la
acest
usufru
ct
în favoarea
mamei), căci după părerea

noastră, tatăl păstrează putere
a părintească totă viaţa, lui.5) La,
Romani, din contra, tatăl
perdea
folosinţa legală asupra, peculia
adventitia, la caz de despărțenie
prin consimț&mânt mutual, sau
pentru
cause neprevădute de lege.)
Căsători,
iAm, 4 o Folosinţa
;
mame
au
legalăja încetează,și pentruiiviitor
3
însă ŞI numai în
340.
.

Deosebire de
a co codiu frau taia

Revocarea emancipaţiu-

re
neinaface
scă.să

fructul. Con.
troversă,

1) Legiuitorul a, voit, ca cop .
ilul să aibă ceava venitu
majoritatea sa, femend
ri disponibile la
8 u - se, pe de altăă
parte, ca nu cum-va int
sele
băneşti să facă pe păr
i ereinţi a întărgdie căsăto
(Art. 421.) W. Locrâ. II.
ria copiilor lor
p.
322
.)—
In codul france
gal are loe numai pănă
la 18 ani (Art. 384), ear z, usufructul lepănă la majoritatea copilului
în Codul Italian
(Art, 228), disposiţiune car
mai logică. Codul Olande
e este mult
z (Art. 366) prelungeş
codul nostru, pănă la
te usufructul, ca şi
Yer
sta
de 20 de ani.
*) Revocarea emancipăr
ei
sinţă, pentru că înceta face
rea acestu
cipaţiunei. er(Ar
gogument duet didin ArArt. 431i , drept este un beneficii al emancare dic
Tevocare, perde benefi
ciul emancipărei.) Nu ice e căcă minmi orul, la caz de
mai veniturile
de copil în timpul eman
cipaţiunei
sale sunt irevocabil dob percepute
ândite pen-

3) Numai

usufructul legal se per
de
onal.
tea
*) Laurent. IV. 337,
Iași. Dreptul
Willequet. Divoredin
e. p. 218. Bondi.1886. No. 72.
Ls, D902
0), care
|

susține că amândoi

soți

ontroversa şi Ţ. II, p.5
şiG.
lib

bonis, que

eris. ete.
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Si:

privința mamei, prin căsătoria sa de al doile. Tatăl păstrează
deci folosința legală, chiar dacă sar căsători de al doile.!)
Usufructul însă astfel perdut va renaşte, după unii, pentru. Renaşterea
mamă prin dasfacerea căsătoriei sale de al doile, fie prin moar- Qsufructu
lul.

tea, barbatului,

fie prin admiterea

divorţului,

căci

scopul

legei

fiind ca mama să nu înstrăineze veniturile copiilor sei în timpul căsătoriei sale, acest scop n'ar mai esista în urma desfacerei
acestei însoţiri:

cessante

causa,

cessat efectus.?)

Ce trebue să decidem în caz de anularea căsătoriei contrac- Anularea
cătată de mamă? Cestiunea este earăși controversată.)
sătoriei.

Cât pentru casurile în care căsătoria ar fi nu numai anulabilă, Căsătorie in-.
dar radical nulă, sau, mai bine dis, nesistentă (V. aceste casuri eeistentă
:
aratate la Tomul I, partea II, p. 46), nu mai remâne nicio îndoeală că folosinţa legală va remânea neatinsă, căci, în asemene
casuri, nefiind căsătorie, usufructul legal n'a încetat nici o dată. *)
De asemene, mama care par fi trecut în a doua căsătorie mar
1) Legiutorul s'a temut, după cum a spus-o formal Cambacerts (V.
Loer6. III, p. 322) ca veniturile avere! copiilor din prima, însoţire
să nu cum-va servească a înbogăți pe copiii din a doua căsătorie

în detrimentul acelor dintăi.

Art..985 inaplicabil.
Motivile acestei dispoSițiuni. Cri-

La acest motiv se mai poate adăogi fică, Și, Cod.

încă, că barbatul având admnistraţiunea averei dotale (Art. 1242),
el ar fi acela care sar folosi îndirect de usutruetul legal cuvenit
„ femeei sale. (Demolombe, VI. 560.) 'Toate aceste considerațiuni
nu sunt însă de ajuns pentru a justifica o asemene distineţiune,
căci şi barbatul prin a doua sa căsătorie îşi crează o nouă familie
în eare el va duce de sigur venitul averei copiilor sei anteriori.
Mult mai logie este deci codul Italian (Art. 232), după care folosința legală încetează atât prin a doua căsătorie a tatălui, cât şi

acea a mamei, ceea ce era admis și de Art. 268 al Cutumei din Paris.
?) Laurent. IV. 338. Taulier. 1. p. 496.—Contră. Folosinţa legală încetează pentru tot-deauna,
renaşte

de

cât în puterea

şi acest drept odată stâns nu mai poate

unui

anume

tecst care

nu

esistă,

cu a-

tât mai mult cu cât Art, 340 gice în mod imperativ că folosința
legală nu va mai avea loc, fără nicăo distincţiune. Demolombe. VL.
562. Aubry et Rau. 1V.p.615. Mourlon. î. 1066. Duranton. III. 386.
Mass6-Verge. I. p. 374, nota 19. Valette. Explic. Som. p.217, 218. ete.
,
3) După unii, folosința legală renaşte, sau, mai bine dis, n'a încetat Anulare că-

nici odată la caz de anularea căsătoriei, pentru că o căsătorie a.sătoriei. Con-

nulată este considerată ea cum n'arfi avut ființă nici odată. Quod

nullum est, nullum producit eflectum. Sic. Laurent. IV. 338. Duranton. III. 387. Vazeille. Mariage. II. 470. Chardon. Puis. patern.
160.—Contra. După alţii însă, folosința legală nu renaşte prin anularea căsătoriei, pentru că mama ar fi perdut dreptul seu în mod

irevocabil prin faptul căsătoriei sale de al doile.

urmă sens: Marcade.

II. 168. Demolombe.

troYersă.

V. în acest din

VI. 563. Aubry

et Rau.

VI. p. 615, nota 34. Mass6-Verge. I. p. 374, nota 19. Mourlon.I. 1066.

*) Aceeaşi soluţiune este admisăşi atunci când căsăturia ar fi anu- Smulgerea
lată, pentru că consimţământul mamei ar fi fost smuls prin violență, consimțăcăci, în asemene caz, mama neconsimțând, w'a putut să peardă fo- mântului prin

losinţa legală. Demol, VI, 564. Maread6. Il. 168. Aub. Rau-loco cit.

violenţă,
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perde dreptul de folosinţă, numai pentru motivul că ar avea pur

tări rele în deobşte

cunoscute,

căci aceste

motive

numai destituirea ei din epitropie (Art. 385),
usufructului

legal,

deşi poate

ar fi fost de

pot să aducă

ear nu perderea

dorit

ca legea

să”

rădice, în asemene caz, şi folosinţa legală. 1)
a
|
Moartea co- 5” Folosinţa legală încetează prin moartea copilului
proprie-

pilului.

tar, cu toate că legea n'o spune formal, căci moartea c6pilu-

lui făcând să înceteze pentru părinți datoria de creştere şi
de educaţiune, trebue să înceteze şi folosul alipit la această îndatorire.
)
Atentat la
Codul penal francez (Art. 335) şi acel Belgian (382)
declară

bunele mora: 4 termeni formali că părintele care ar fi atentat
Ja bunele mobire
de la co- ravură ale copiilor

sei minoră, aţiţând sau înlesnind Obicinuit
ori corupţiunea lor, va fi lipsit de drepturile ce
i
Je conferă legea asupra persoanei şi averei
acestor

dul francez. desfrânarea
Pen.

dul nostru nu lipsește însă pe părinte,

de drepturile conferite de

în asemene

copii. Cocaz, de cât

lege asupra persoanei copilului, de
unde resultă că, în dreptul nostru, părintele
care a atentat la
bunele moravuri ale copiilor sei
păstrează folosinţa legală şi
nu perde de cât puterea,
părintească. 2)

1) Demolombe. VI. 565, 601. 'Toullier.
D. II. 1062. Marcaae.
Laurent. IV. 344

-

Drept străin

şi drept Ro-

Critică la adresa legiui-

torului,

11. 168.
bis. Durant. III. 388. Aubry et
Rau. IV. p. 615,
nota 32. C. Besancon şi Montpell
ier. D. P. 45. 2. 170. D. P.
2. 25. Aceasta este adevărat
şi pentru tatăl care ar fi destituit 65,
epitropie în basa Art. 385.
din
C.
denţa admite însă dimpreună Lyon. D. P. 79. 3. 167.—Jurisprurădica tatălui, în asemene caz, cu Demolombe (VI. 600) că se poate
administraţia legală, ceea ce
admis, (V. p. 29. nota I.)Părer
ea de mai sus este cu atât noi n'am
“misibilă la noi, cu cât
mat advom vedea că soţul usufruct
uar conservă dreptul de folosință chiar la caz
de
a fi condamnat pentru aten
bunele moravuri al copiilor
tat la
mei și chiar ale tatălui aduc sei. — Contra. Purtările imorale ale ma,
ca, consecință, perderea folo
gale. Proudhon. Usufruct.
sinţei ledon. Dol et fraude. 1. 328. 1. 146. Vazeille. Mariage. UI. 431. CharDeli
vincourt. 1, pMariage. IL. 1140.
Limoges. Repert. Dalloz. 248, nota 8. Allemand.
Puis. pater. 140 nota 1.
*) Laurent. IV. 343. Dem
codul Olandez (Art, olombe. VI. 556. Codul Italiana (Art. 232) şi
369) sunt for

Instit. $ 1, Lib. IL. 'Tiţ,
9.

p
3) Bută o lacună regretabi
lă,
şi
legiuitorul nostru nu'
şi
tru a lăsa, în asemene a dat
caz, folosința legală unu ică
denaturat. Să nu să
i
pări
dică că usufructul leg
al fii

i

a

i
]
ă, căci, am văgut (p.
foarte bine întâmpla
39
ca
tat
ăl să aibă folosinţa nota 1 că se poate
puterea; părintească, de
legală fără a avea
pildă, la caz de abs

enţă sau iaterdicţiun
ea
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genere.

Aceste moduri generale de stângere ale usufructului se “pot Moartea usu- aj.
40
:
x
A
:

reduce la trei:

1%

folosința legală

se stânge prin moartea, celui + fructuar
"iului,

din urmă soţ remas în viață (Art. 557); (Demolombe. IV. 586.)
2' Prin renunţarea usufructuarului la dreptul seu. Omul având, Renunţarea
întradevăr, facultatea de a renunţa la drepturile sale, nu se poate usufructuacontesta în mod serios dreptul de a renunța la usufructul le”
gal, acest usufruct fiind o avere privatăa soţului usufruetuar, !)
Mai mult încă de cât atâta, unii susţin că soţii ar putea să re- aa
.
.
.
.
-

nunțe la folosința legală, chiar înaintea deschiderei acestui drept, legală o înainde pildă, prin contractul lor de căsătorie, pentru că asemene drepte. deschide:

de folosință este mai mult un drept bănesc decât un drept mo- ri sâle:Ce
ral, şi pentru că în princip drepturile viitoare pot face obiectul unei renunțări, afară de escepţiunele anume admise de lege.)
În ori ce caz, se înţelege că creditorii soţului usufruetuar, Acţiunea re-

vor putea,

4în

numele

lor personal

și i 4în baza

e
vocatorie a
Art. 975, săă ceară
joc
oi a

ay
.
,
za
„_Art. 562 şi
sa. Perderea folosinţei
legale fiind, în specie, o adevărată penali:
975. 4
tate, nici o pedeapsă nu poate fi înființată fără un anume teest de
lege: panalia non sunt extendenda.

") Laurent. IV. 339. Demolombe. VI. 488 şi 587.— Legea

nearătând Formele re-

care sunt formele acestei renunțări, se înțelege că ea va putea fi nunţărei.
şi tacită conform principiilor generale, însă va trebui să fie neîndoelnică. Legea, întradevăr, prin escepție, prescrie o renunțare formală
în casul Art. 561, atunci câud sa vândut lucrul supus usufructului. Renunţarea însă, pentru a fi oposabilă celor de al treile, ar trebui, Transoriere
după unii, să fie transerisă (Art. 722 Pr. Civ. $ 3 şi 4), de unde re- penunțăret.
sultă că, în asemenea caz, ea trebue să fie espresă. (V. suprd, p.45.)4! Ci
Tatăl însă n'are nevoe de a accepta usufructul legal, căci el are Usufeuetul
loc în puterea legei, independent de voința lui.— Renunţarea la usu- esistă fără a fi

fruct descarcă ea pe părintele usufeuctuar numai

pentru

viitor, sau şi

acceptat.

pentru trecut? (V. supra, p. 49. nota 2, unde se discută controversa.)
*) Astfel, Art. 709, 965 şi 1226 oprese renunțările la o moștenire
ne- pfectele re-

deschisă încă, ear Art. 1838 opreşte renunțarea de mai “nainte la mnunţărei. —
prescripţiune, şi nici un tecst de asemene natură nu esistă pentru Controversă,
folosinţa legală. Sic. Laurent. IV. 339. Aubry et Rau (ediţia a IL-a)

III. p.402,

nota 3, $ 504.— Contra. Demolombe. VI. 491. 'Toullier.

D. VI. (partea

II)

15. Marcade.

V. Art.

1389,

No

VII.

Trop-

long. Contrat de. Mariage. IL. 61. Aubry et Rau, IV. $ 504, p. 221
şi 228 nota 1, care revin asupra primei lor opiniuni. Această din
urmă părere, care se întemeează pe Art. 1224 și 1225, ar putea

foarte bine să fie admisă în dreptul nostru, cu atât mai mult cu
cât Art. 1224 oprește ori ce convenţiuni care ar vatama drepturile barbatului ca cap al familiei, şi necontestat este că el în
asemene calitate are usufructul legal, pe când Art. 1388 francez
vorbește, după cum observă Laurent, de drepturile „barbatului ca
cap al asociațiunei conjugale. Apoi, un argument și mai puternice
în favoarea acestei păreri este că Treilhard a declarat formal în
Consiliul de stat cum că Art. 1224 şi 1225 au înțeles a opri şi re-

nunțările la folosința legală. (V. Locre. Legisl. civ, XIIL. p. 166.)
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CODUL

Abusul folo-

CIVIL.—CARTEA

1,—TITLUL

IX.-—USUFRUCT

LEGAL,

de la justiţie revocarea renunţărei făcută în paguba şi frauda lor. ')
3 In fine, folosința legală încetează prin abusul ce ar face

intel Art. soțul usufruetuar de folosința sa, aducând stricăciuni fondului,

"sau lăsându'l să se degrade din lipsa de îngrijire (Art. 558);
în asemene caz însă, usufructul nu va înceta de drept, ca în
cele-lalte casuri, ci numai în urma unei hotărîri judecătoreşti. ?

NeiudepliniEste însă de observat că Art. 558 admite perderea folosinţei
lor împase legale numai pentru violarea obligaţiunelor impuse usufructua-

de A.359adu- rului în genere, ear nu şi pentru violarea sarcinelor
ce ea perdespeciale
.
d
rea folosinţei ale usufructului . legal, de unde resultăLacă folosinţa
legală nu în-

legale
? prin neîndeplinirea sarcinelor impuse de Art. 339,
Con- cetează
troversă.
căci,
=
.
.
:
tecstul Art. 558
>
fiind escepţional,
nu poate fi întins
la
casuri
străine, cu atât mai mult cu cât e vorba în specie de
o penalitate. *)
în” deoprle
Am vădut, de asemene, că folosința legală nu
încetează nică
„cunoscute, Pentru tată, nici pentru mamă, prin destituirea
lor din epitropie,
gat 85) în basa Art. 385 pentru purtări răle
în deobşte cunoscute. %)
Revorare e
Controbeaet

1) Laurent.
nota 38.
— EX nu
tatăl sau
legală,

IV. 339.
Durantoa.
vor putea
mama ar

pentru

Demolombe. VI. 593. Aubry et Rau.
IV.
III. 394. C. Bucureşti. Dreptul pe 1885, p. 616,
No. 7.
însă să ceară revocarea emancipă
rei prin care
fi renunțat indirect şi tacitamente
la folosinţa

că acţiunea Pauliană presupun
e un act de un interes bânesc sevârşit în frauda credi
torilor, şi în specie, este vorba
de Un drept de ordine publică
care

Faliaben
ment,e insolv
în

Moduri

de -

atân
ale
usufrgere
. gene.
tal

atârnă de puterea părintească,
căci emanciparea nu este o renu
renunțarea la usufructul legal. nțare, ci are numai de consecinţă
lombe. IV. 594. Mareade. ÎI. Laurent. Aub. Rau. loco cit. Demo169. Mass€-Verg€. [. p.375,
, în fine
nota 21
— Cont
.
ra. Merlin. Quest. VIII. v0
usu - Paternel, Ş 1 p. 690,
3 Laurent. IV, 344. Demolomb
e. VI. 596—598.
) Demolombe. VI. 599. Aubr
y et Rau. IV, p. 616, nota
Verge. 1. p. 316, nota 24. —39. Masscrent. IV. 344. Demante. II. Contra. Zachari:e, tecst, p. 316. Lau132 bis. VII. Magnin. Minorite
nota 1. (Argum. prin analogie
s. |. 285
Art. 233 „din codul Calimach din Art. 829, 930 şi 1020.)— După
Srijeau nici de Cum de hran (177 Austriac), părinţii care nu se îna și buna creştere a copi
însuș puterea, părintească,
ilor perdeau
copii
i putând chiar săi desm
din această câusă. (Art.
979, Calimach, 769 Austriac oştenească
a dia Îi Italian, după
).—YV. şi Art.
care părintele care abusează
, a n parte in de calc
de autoarea
se
ta dator
iilor sale poate
lea
săă fie lipsi
ipsi t în totul
-P- 95, nota
1.
Adde. Demolombe VI.
noaşte justiţiei dreptul
601,
şi
de
când desordinele tatălu a lua oare-care măsuri conea pater e, Let: i
ar
7
pune în pericol averea
Tot
a el, tre
Tot astf
' bue săă dec i
idem căă folosii nţa legală copiilor
n'ar înceta prin
dat
ă nici o garanţ
nuie
Yar
» de la soţul usufructu
ar, pentru că Art.
„Cele-lalte

mod

uri de stâ
bile foloOSin
sinţțeă
ei legale. Astf
el
cateul în!
neus

Y Laurent. IV, 349.

usufructul
W
îu timp d
991), pepe că ace
poate să ție mai de mul30 ani (Art, 557)
St.E
t de 20 ani (Art.
338), nică prin

Suntînapli
ecca-

usu
usufr p Prin
pi to.
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Natura statutului usufructului legal,
Tatăl străin al cărui lege personală war “admite usufructul Statut perlegal are el acest usufruct asupra averei mişcătoare și nemiş- 80nal.. Concătoare pe care copiii sei ar avea în Romănia? Cu alte cuvinte,

legile privitoare

la usufructul

legal

atârnă

ele de statutul per-

sonal sau de statutul real? Cestiunea e controversată. )
Folosinţa legală a averei copiilor naturali.
După

părerea noastră

(V. p. 31), mama

naturală

are, fără

nici o îndoeală, administraţiunea averei copiilor ei. Ce trebue
să decidem în privinţa folosinţei legale? Majoritatea autorilor
se pronunţă și de astă dată în contra părinţilor naturală,?) soluţiune care se vede formal admisă în codul Olandez (Art. 314);
și ce e drept, cestiunea este mai îndoelnică în privinţa usufructului, de cât în privința administraţiunei legale, pentru că folosinţa nu mai este o datorie ca administraţiunea, ci un folos
hănesc. Ei bine, să'mi fie permis a susținea, şi de astă dată că
mama naturală are folosinţa legală a averei copiilor ei întocmai ca și acea legitimă, deşi această folosinţă nu este un atribut esenţial al puterei părintești, după cum este administraţiunea legală (V. p. 39, nota 1), căci mama naturală având întocmai aceleaşi îndatoriri şi drepturi față cu copilul seu, ca şi

acea legitimă, este just şi echitabil de ai da aceleaşi foloase:
ubi onus, îbi emolumentum esse debet. Legiuitorul presupune,

tală a lucrului supus usufructului (Art. 557), căcinu e vorba în specie
de un lucru determinat, ci de universalitatea bunurilor copiilor,

nică

prin consolidațiune (Art, 557), pentru

genere

că părinţii

nu pot în

să dobândească bunurile copiilor lor minori. (Art. 390, 1308.)

Demolombe. VI. 582—584. V. şisupră, p. 34 și 35.
') V. esplie. Art. 2. în Tom. 1, p. 74, nota 1, unde se discută controversa.

La autorităţile citate în favoarea personalităţei statutului,

adde: Laurent. Drept intern. HI. 157, VI. 15—21

şi VII. 336,337,

După această teorie, care mi s'a părut cea mai logică (V. Tom. I. loco
- cit.) şi care admite personalitatea statutului usufructului legal, trebue să decidem că un părinte Austriac n'ar avea dreptul de folosință legală asupra averei ce copiii lui ar poseda în Romănia, pentru

că în codul Austriac (Art. 150),

-

folosinţa legală e necunoscută, şi

reciproc, părintele român ar avea acest drept în Austria, în Anglia,

în America şi în toate ţările unde usufructul legal nuși are ființă,
afară de casul, bine
Anglo-Americani ar
laws, $ 455—463),
dominat în spscie de

înţeles, în care judecătorii
admite, conform părerei lui
că statutul personal Român
legea teritorială, ceea ce mi

*) V. aatorităţele citate de Demolombe.

Austriacă sau acei
Story (Conflict of
trebue să fie prese pare inadmisibil.

VI. 649.— Singurii autori

care admit, în Francia, dreptul părinţilor naturală la usufructul le-

gal al

copiilor

lor

sunt:

Salviat

(Usufruct,

II, p. 110), Loiseau

(Enfants nuturels, p. 550), Favard (Repert. eod. v* $ 2, No.
şi Dalloz (Rspert. Puis. patern. 196). V. şi Laurent. IV. 360.

|

)

CODUL

CIVIL
— CARTEA
.

1.

TITLUL

X.

CAP.

I1.— ART.

342, 434.

| întradevăr, în Art. 338 văsătoria soţilor, însă prin aceasta nu
esclude pe mama naturală. Remâne însă bine înțeles că mama
va perde acest drept prin căsătoria sa cu un altul de cât tatăl
copilului (Art. 340), ear dacă ea se va căsători cu însuşi tatăl
copilului, usufructul va trece în timpul căsătoriei la barbatul
scu
dimpreună cu puterea părintească. (Art. 338.) După
desfacerea acestei însoţiri prin moartea, barbatului,
usufructul legal
ge va redeschide din nou pentru dânsa, însă
de astă dată, ca

mamă

legitimă. (Art. 338.) Cât pentru tatăl natural,
mărturisesc

că de astă dată stau însumi

|

la îndoeală.

TITLUL

X.

Despre minoritate, despre
tutelă
emancipaţiune. !)
CAPITOLUL

și despre

1.

Despre minoritate.
Art. 342.
Minor este acela care nu are
încă etatea de
pliniţi, fie partea bărbătească
sau femeească. (Art. 24, 43, 21 ant im131, 205, 311, 326, 383, 434,
61, 9, 127,
1653, 1900 C. C. Art. 197 Pr. 454, 806, 807, 820, 950, 951, 11571—1168,
Civ. Art. 76. Pr. Pen. Art.
Legea din 29 Octomb. 187%
9 C. Com.
, p. atrib. minist. public.
Art. 434.
Art. 388 C. Er.)
Majori se socotesc atât barb
atul cât Şi femeea care
deplenit 21 ani; la această
au întele privitoare la viața civi verstă, fiecare este capabil a face toate aclă,
afară de restricțiunele pre
căsătoriei. (Art. 94, 131,
vădute la titlul
135,urm. 141, 311, 326,
342, 418, 435, 454, 694,
130, 1165. C.C. Art.
369. Ş 4. Pr. Civ. Art.

Omul

Critica rubricei.

/

Drept

străin,

Drept vechi

gi drept Roman,

din causa slăbăciunei

87.

sale nu

Const.

Art. 488

C.Fr.)

se poate apara singur
de cât la o vârstă oare
care
.
Vârs
ta,
deci
la care omul
Supus capabil de aşi
e preput
sa este majoritatea sau ea apara, Singur per soana şi averea
vârsnicia. Majoritate a
tarea, minorităţei, ade
începe la încecă când omul, fie
Plinit vârsta de 21
barb at fie femce, a îmde ani.*) Minorul sau
n evârsnicul este deci
.
A
E
legiui
e a vorbi despre put torul să fi trat despre minoritate
esercită numai asupra erea pârintească, căci această autori înainte
tate se
minorilor (Art, 326
put în lipsa acestei
), şi tutela n'are
aut
ori
loc de
tăț
i. Cât pentru ema
ui să se facă un
ncipațiune, ar fi
tit
lu
a
trepar
te,
, puterei părinteșt
pentru că ea pune
capăt atât
2) jepeastă verstă i, cât şi epitropiei.
tinde a deveni mai
Si încat
p18 Dechemb. 1874 pretutindeni legea comună. Asthotărăşte vârsta
“huru
26 de ani. In toată Germania unde majoritatea Var legiuită la 21
Codul Austriac,
ia de la 24 la
vârsta
ită
WĂ Partida VI.)
otari
In Navara, majori
„uită
tatea era
14 ani, ear în Ara
&islaţiunele Sviţer la
gon, la 20, Cât
ei, VErsta legiui
tru
tă variează de
le4
a noi, altă dată,
la 18 la d4 de e
ca
%
Ve minoribuş), majo șila Romani (L. 1,
$1 Dig. Lib. IV. Tit
ritatea începea,
la 25
de ani: (Pravila
lui

DESPRE

MINORITATE.— ART.

842, 434.

acela care mare vârsta de 21 ani, ear majorul este acela care:
ă

SA

a împlinit această vârstă,

y

$

Prin escepţiune însă la dreptul comun, regele este major la Majoritatea

18 ani.*)

(Art.

87

rogelul. Art.

Constit.)

Majorulcare nu este nici interdis(A. 435),nici pus sub un consiliu. Capacitatea
judeciar(A. 458) este capabil dea face toate actele juridice privitoare Păjorilor:
la viaţa civilă) afară de restricţiunele prevădute de lege.) Minorii
n'au această capacitate, însă legea, le dă şi lor oare care drepturi. *)
M. Basarab, glava 281; Art.1 Parte 1, Cap. 3, C. Caragea; Art. 33
lit, b. și 228 C. Calimach, precum şi Art. 1, L. din 1840 p. epitropii. V. şi Codul lui Andr. Donici, $ 1 şi 2 (Cap. 29) care numeşte anilics, pe nevârsnicul de 14 ani şi pe nevârsnica de 12 ani,
ear pe acel de la 14 sau 12 în sus pănă la 25, afilics.) Codul
Calimach (Art. 33), ea și acel a lui Andr. Donici, reproducând principiile dreptului Roman, împărțea minorii: 10 în prunci, înfantes
(acei care n'au păşit peste al “-le an), 20 în nevârsnici, impuberes
(băcţii care n'au pășit peste al 14-le an și fetele peste al 12le);
30 în spre-vrâsnici, puberes (adecă acei care au trecut peste 14

sau 12 ani, şi n'au împlinit încă 25.) Pe acești din urmă, pravila

lui Matei Basarab (Cap. 287) îi numeşte copii crescuți, ear necrescuți pe acei mai mică de 14 sau 12 ani, dar care n'au împlinit

încă 25 ani). Această destinețiune care se găseşte și astădi în codul Austriac (Art. 21), în Spania şi în alte legislaţiuni, a fost însă

desființată prin legea dela 1840 pentru epitropii. (Art. 1.)—la Rusia, vârsta omului se împarte earăși în trei perioade: 10 de la
naştere pănă la 14 ani împliniţi; 20 de la 14 ani până la 17
(malolietnye); şi în fine, de la 17 ani pănă la 21 (nesoverchennolietnye), vârsta mojorităței pentru tot imperiul. (L. din 1825 şi Cod.
Baltic din 1864, Art. 269.) V. Lehr. Drept civil Rusesc, p. 109.
1) Mai toate Constituţiunele moderne admit că capul statului este ma- Constituţiuni
străine.
jor la 18 ani, afară deacea a Spaniei din 1876, după care regele

se socotește major la 16 ani (Art. 66), ceea ce se vede admis şi

în Rusia. Constituţiunele Spaniole anterioare din 1837, 1845 şi
1856 hotăreau majoritatea regelui la 14 ani. V. Meitane. Art. 87.
2) „Cei în vârstă sunt stăpâni, dice codul Caragea, săși chiverni- Acte privisească averea lor cum vor vrea, şi să facă ori ce vor vrea de pe toare PM

pravilă &« Este deci vorba în specie numai de actele privitoare la ţa pubioa,
viața privata,

ear nu și la acea publică.

Asttel, pentru a putea fi

ales cineva deputat şi senator trebue a avea vârsta de 25şi:40 ani

(Art. 65, 14 Constit. A. 21, 22. L. elect. din 1884); pentru a putea fi ales episcop eparchiot trebue a avea vârsta de 40 ani (Art.
2, L. din 1872), ear pentru a putea fi ales membru la curtea de
casaţie, trebue a avea 30 de ani (A. 16 L. C. Cas. din 1861) ete.

V. şi Art. 7 dinL. de la 1864 p. admisib. în funcțiuni judecătorești,

precum şi Art. 2 din Regul. portăreilor de la 1865, după care porN
tăreii trebue să aibă vârsta de 25 de ani, ete.
Restricţiu131—136),
(A.
căsătoriei
titlul
la
de
3) Legea vorbeşte de restricţiunele
însă mai sunt şi altele. V. Art. 254şi 311. Afară de aceasta, femeile ni E capaci:
măţitate, cu toate că au vârsta legiuită, sunt în genere incapabile.

(V. 197, 199, 950, 1285, etc.)

4) Asttel, minorii se pot căsători (Art. 127), potfi emaneipați (Art. 422),

pot face testament într'o limită oare care

(Art. 806,

807), ete.
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CAP.

1, —

MINORITATE,

Majoritatea — Pentru a fi cine-va major, şi prin urmare,
capabil, trebue să
29e oare,
numărăear fi îndeplinit vârsta de 21 de ani; naște
însă
întrebarea cum se
.
Ş
.
iu pe dile. vor număra acești 21 de ani, pe
.
.
dile, de die ad cdiem
, ca la
Conţroversă, prescripţie (Art. 1887, 1900 şi 1901)
, sau după oara naşterel,
de momento ad momentum ? Cestiunea e contr
oversată, însă păTerea cea mai juridică

este

că

majoritatea

ear nu pe dile, 1* pentru că legiuitorul
dile numai în materie de prescripţie, şi
naştere cuprinde anume oara naşterei,')
misă şi în dreptul Roman. ([. 3, $
3.
Naştere în.
Cât pentru persoanele născute întrun
tr un an bi-yruar, ele vor fi toate majoa
re, fără a
naşte

se numără

pe oare,

a admis calcularea pe
2* pentru că actul de
soluţiune care cra adDig. Lib. IV. Tit, 4.)
an Discct, la 29 fese ţine în samă oara

rei, după 21 de ani, la finele
lunei fevruar, în momentul
începe luna lui Martie, adecă
la 28 fevruar, 12 oare de
noapte. (Valette. Code
când

civ. p. 504. Demolombe.

Natura

Statut pertroversă.

Legile rela

VIII. 409.)

statutul minorităfei şi maj
orităfei.

tive la minoritate şi la majori
tate fiind relative la
Capacitatea persoanelor,
şi ca, atare, făcând parte
din statutul personal, nu mai remâne
nici

o îndoeală că un Român
ar fi major
în Austria la 21 de ani, dup
ă
cum
un
Aus
tri
ac
nat
fi major în
Romănia de cât la 24 de ani,
conform Art,

21 din codul Austriac. 2)
t Astfel, copilul Dăscut
la 1 Ianuar 1870, la oar
ele 3
major la 1 ianuar 1891,
oarele 8 dimineaţă. Dem dimineaţă, va
407. Marcade. II 175.
olombe, VIU,
Mou
sur Proudhon. IL. p. 446 rlon. 1. 1269. Laurent. 1V. 362. Valette
şi Cod. Civ. p. 504.
tere nu Cuprinde oara
nașterei, ea se va put Dacă actul de Dașea stabili prin însemnările părinților ȘI mar
turi (Laurent, loc. cit.
), ear în lipsă şi de

major după espirarea
specie, la 1 lanuar 189 dlilei corespundătoare a naşterei
mante. II. 185 bis. Ace 1 la oarelb ghatoa Ducauiroy 1, a ă Î
în
pentru că Mu numeră st sistem prelungeşte minoritatea
cu o qli
— .In Anglia, priu
inesplicabilă, copilul dliua nașterei
o anomalie
născut la 4 lanuar
, Dechembrie 189
1870 ar fi major
1.
la 31
) Laurent. 1. 97 ŞI (V. Lehr. Drept civil Inglisese, 61.)
Drept Intern. VIII.
ranton. Î. 93. Mass.
69—171. Mareade.
1. 76 DuDrept Comere

. [. 544. Pardessus
1482. V. şi Tom.
ÎI. p. 79, unde dis
Idena VI
Contră, C. Paris
cut mai pe larg
şi Bruxelles. Rep.
cestiunea, =
Dalloz. effets de
ȘI Lois, 401. După
Commer
8717
Capacitatea care res aceste decisiuni, străinul n'ar
ult
invoc
ă
din
leg
ea
sa personală faţă
Român. — In fine,
după un alt sistem
, judecătorii a
fine sau a anula con
tractul pet

recut între un străi
după cum a cere
nu îl contractat cu interesul Românului, destul e
rință şi cu im rudenţ
Cas. Fi. D. P. 61. 1. ușu
193
. C. Paris 1a pa viă.
citată de Laurent în
court acestei decisii
dreptul internaţional,
sisteme nesocotese
VIH
No. 71 ) Te at ces
principiile statutului
ta
personal şi fac din
judge

„

DESPRE

TUTELĂ — GENERALITĂȚI,
CAPITOLUL

Despre

tutelă

II.

sau

59

.

epitropie.

Tutela (tueri, a apara) este o sarcină publică!)

:)

şi gratuită?) Definiţiune.

tor un adevărat legiuitor.—n caz însă când străinul ar fi întrebuinţat manoperi frauduloase pentru a trece drept major, pe când în
realitate era minor, nu mai remâne nici o îndoeală cea judecătorii
vor putea anula actul, căci străinul nu poate să aibă acţiune contra
obligațiunelor care ar fi resultatul delictului sau quasi-delictului
seu (Art. 1162). Sic. Laurent. 1. 97. Demangeat, în revista practică
de drept francez, I, p. 56 (anul 1856.)
Tutela este o sarcină publică (munus publicum) în acest sens că Sarcină pu-

acei chiemaţi la această îndatorire, afară de mamă și de cele-lalteblică. Ordine
ascendente (Art. 346), nu se pot sustrage de cât în casurile de Publică. Art.

scusă legitimă. (Art. 310 urm. și 382.) Tutelam et curam placuit *
publicum munus esse. (Instit. L. 1 T. 25. de excus. tutorum.) Tutela
este prin esența sa de ordine publică, pentru că are de scop apararea
persoanei şi averei unor incapabili, de unde resultă că nu se poate
deroga prin convenţiuni particulare la disposițiunele legei care reglementează datoriile epitropilor, modul administraţiunei şi chipul

:)

numirei ori destituirei lor. (Art. 5 şi 1225.) Laurent. IV. 366.

Epitropul nu poate deci să primească nici o îndemnitate pentru Epitropul nu
ostenelele sale, nici chiar sub denumire de cheltueli de adminis- poate săpri-

trație, mandatul seu fiind gratuit. (V. Art. 1352, 1354 și Art. 398, tăi Cri-

după

care

căci

e cam

numai

mandatariă epitropului

pot fi salariaţi.)

Curtea din ţică şi drept

lași cu drept cuvânt adesfiinţat deci votul cons. de familie
a casei
defunctului Sturzescu care aloca epitropului Gh. Emandi un salarii
de peste 7000 fr. pe an. V. Dreptul pe 1887, No. 1. Laurent. V. 25.
Demolombe. VII. 610. Epitropul nu poate însă să fie silit a cheltui
din pungă, ci va trebui să fie despăgubit de toate cheltuelele utile
făcute cu ocasiunea tutelei: de suo pupillos alere tutor non compellitur. (L. 3, $ 6. Dig. Lib. 27, Tit. 2. şi Cod. Andr. Donici,$
10, Cap. 28.) Mi se pare însă că legiuitorul a fost nedrept în specie,
greu

de

cerut,

mai

ales

dela

o persoană

nică o legătură de înrudire cu minorul, ca să depue

să administreze

cu sfințenie o avere

care nu are

o garanţie și

adese-ori însemnată, fără a

primi nică o remunerare: et sit îniquum, damnosum esse cuique
officium suum. (L, 1. Dig. Lib. 29. Tit. 3.) De aceea, mult mai
echitabile sunt legislaţiunele străine care permit epitropului de a
primi în oare-care casură o indemnitate. (V. de esemplu, Art. 1955
Cod. Sacsoniei, Art. 122 Cod. Cant. Grisons, Art. 352 Cod. Cant.
Zurich, Art. 231, Landrecht prusac, P. Il. T. 17, Cap. 5.) V. şi Art.
353, 354 din codul Calimach corespunțiători cu Art. 266, 267 din
codul Austriac, după care comisia epitropicească putea rândui epitropului o măsurată plată spre mulţemita lui, fără că această plată
să poată vre o dată întrece peste 5%, din prisosul venitului nici
peste 6000 lei vechi pe tot anul, (în Austria 6000 Gulden.) Această
critică

este atât de întemeiată

şi legea

este

atât

de

defectuoasă,

în cât jurisprudența franceză pare predespusă a recunoaşte, cel puţin
indirect, dreptul

epitropului

la un

salariă, sub nume

de

indemnitate

pentru cheitueli de administraţie. V. Cas. Fr. şi Curtea din

Dijon.

D. P. 54. Î. 381. D. P. 64. 1. 63. D. P. 62. 2. 121. V. şi Curtea
din Agen. Repert. Dalloz. Minorite. 692, 10,
.

străin.
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X.—CAP,

II. —

ART.

343.

impusă unei persoane capabile!) spre a se îngriji de persoana
şi averea, unui incapabil (minor sau chiar major, Art. 450.)
Tutela est (ut Servius definit) vis ac potestas în capite libero, ad

tuendum

eum, qui propter

cetatem suam sponte

quit, jure civili data ac permissa.?)

se defendere

(Instit. Lib. 1. Tit. XIIL

ne-

$ 1.)

Tutela are deci acelaşi scop ca şi puterea părintească,
însă
tatăl şi mama, cât timp sunt învestiți cu această din
urmă autoritate, au o putere mult mai întinsă. i)
Deosebiri înTutela Romană se deosebește în mai multe privin
tre tutela Roţe de acea
1* Astfel, pe când, la Romani, băeţii care păşise
mană şi acea modernă:
peste
modereă. al 14-le an, ear feteie peste al 12-le
îşi cârmueau singuri afacerile lor, fiind

numai asistați de curatorul pe care ei
îl aveau
pănă la 25 ani,%) astădi, din contra, epitr
opul este un adevărat mandatar

legal al copilului pe care el îl represintă
în toate
actele civile.) (Art. 390.)
Epitropi minori. Escep-

țiune. Art.
383, 452,

1) Cu toate că epitropul trebue să
fie
țiune însă, tatăl şi mama pot, chiar în princip capabil, prin escepla caz de minoritate, să fie

2) Codul Calimach reproduce definiţi
unea Romană
codul Cara
gea

Deosebire
între puterea păriutească şi
tutela

(Cap. 21,

P. III)

care

numeşte

în Art. 255.
epitropia

V. gi

vichelet

şterei şi a averei lu
— i.
Pravila lui Matei Basarab (Cap
. 287) numeşte pe epitrop ispravnic,
crescuți, adecă mai mică de şi acest ispravnic să dă copiilor neani în sus având un curator 14 Şi 12 ani, minorii de la 14 şi 12
ca şi la Romani. V. şi Art.
Cod. Andr. Donici, precum
2 $ 29
şi
Art 255 Cod. Calimach.
3) Astfel, am vedut că pări
nţii au dreptul de a cere
piilor, pe când epitropul
are numai dreptul de a se detenţiunea code familie. (Art, 414.) Tot
jălui consiliului
averei, păriutele este scut astfel, în cât priveşte administrațiunea
it de a da cauţiune și act
ele sale nu sunt

*) Principiile Romane

Acte în care
minorul ințervine singur.

dup
veau un curator pănă laă care copiii o dată ajunşi la pubertate a25
. 255 în fine.) V. și cod de any trecuse şi în codul Calimach
ul lui Andr. Donici (Ca
upă care minorul de
p. 29, ş l şi 2),
Povăţuirea de Curator, 25 de ant (afilics), întru câtă vreme se afla
sub
nu putea să facă nim
Voi

ic fără întrebarea
nța acestui curator.
şi
V. Şi supră, not
5) V. ŞI Art, 311 $
2, după care epitro a 2,
pul, în legislațiunea
ră, consimte în loc
noasoare care acte în car ul minorului la ado iunea lui. Sunt
e, prin escepiţune,
îns
personal; astfel sunt:
atei trebue să int ă
erv
căs
ie
ăto
ria
(Ar
t.
127), convenţiunele
moniale (Art. 1231);
mat
COnseguentias ; testam pabilis ad nuptias, habilis ad matrim riviciilor sale (Art. 147entul (A. 807), contractul de închiriere onii
0 $ 1), contractarea
al sersau dramatic, a unui
unui angajament tea
angajamenţ pentru
tra]
a servi în armată,
Demolomabe, VII. 799, 800. Mouilo
ete. V
r £ 1166.

Laurent. IV. 365. Pan

DESPRE TUTELĂ

6.

SAU EPITROPIE,

2 Lu Romani, nevârsnicul putea să aibă mai mulți epitropi, Un itatea tutelei
pe când astăgli, la moi, ca şi în Francia, nu poate să esiste în
princip de cât un singur epitrop, după cum prevede formal
Art. 387 din Ante-proiectul de revisuire, Art. 246 din codul Italian și Art. 386 din codul Olandez, afară, bine înţeles, de casul escepţional al Art. 348 când mama a fost menţinută în epitropie în urma căsătoriei sale de al doile, cu atât mai mult,
cu cât unitatea epitropiei a fost formal proclâmată la tribunat.!)
Remâne însă bine înţeles că un nevrâsnic poate să aibă mai Tutori aa
Art. 747.
mulţi epitropi ad hoc pentru fie care afacere specială, de câte hoc.
C. C. 693 Pr.
ori vor esista interese contrarie dintre minorii de sub aceeași
Civ.
epitropie, sau dintre minor și epitropul seu. (Arg. din Art.
147 C. C. şi 693 Pr. Civ.)
Aceşti epitropi speciali se vor numi de tribunal, controversa Numire epi-

Da

NI

dectes fr. v0 acteurs, 16 urm.
— n

toate aceste

casuri

contractul

tropului a
hoc.

va trebui făcut cu consimțământul persoanelor sub a căror autoritate se găseşte nevârsnicul. (Mourlon. loco cit. și Pandectes fr. 78.)
Minorul poate face singur şi acte conservatorie. (V. esplic. Ari.
390.)
— In privința angajărei de bună voe în armată, legea, la noi,
cere în mod formal consimţământul tatălui, mamei sau a epitropului. (Art. 63. L. din 1876, p. reerut. armatei.) V. şi supră, p.9.
După Art. 326 din cudul Calimach (246 Austriac), minorul pu- Art. 326 cod

tea să se tocmească să slujească fără învoired epitropului, și în Calimach.

”)

asemenea caz, epitropul nu putea să'l Ieie din slujbă înaintea termenului hotărît prin toemeală, de cât fiind la mijloc o pricină mare.
V. Locre. Legisl. civ. III p. 405 şi VII. p. 219. V. şi Art. 349,

351,355, 356 şi 398 care nu vorbesc de cât de un singur epitrop. Inte-

rest pupilli ne tutela per plures spargatur.(L. 3, 3 0.Dig. de adm. et
perie. tut. Lib. 27, Tit. 7.) Laurent. LV, 369. Demolombe. VII. 221,
222. Aubry et Rau. I. $89, p. 331, nota 6.— Contra. Duranton. III.
444. V. şi Demolombe. VII. 224, care pare dispus a admite doi
epitropi numai atunci când unul ar fi fost rânduit pentru educațiunea persoanei copilului, ear altul pentru administraţiunea averel sale, ceea ce mi se pare inadmisibil, pentru că legea încredințează aceste două funcțiuni unui şi aceluiași epitrop. (Art. 390 şi
414.)— Soluţiunea dreptului Roman, după care un minor putea să
aibă mai mulți epitropi, trecuse şi în legislaţiunea noastră abrogată. „Se orânduește sau unul sau mai mulţi epitropi unui nevârsnic, gice codul Caragea (P. 3. Cap. 21. Art. 3), după mărimeaa-

verei lux.“ V. și Art. 278 din codul Calimaeh (210 Austr.) care glice
că de s'au orânduit mai mulți epitropi, toţi împreună put ocâr-

mui averea, nevrâsnieului. Art. 299 din acelaşi codice prevede că în
caz când averile sărăimanilor se ocârmuese de cătră mulți epitropi,
atunci se îndatorese a respunde toţi pentru unul, sau unul pentru
toți (solidară);

ocârmuindule însă deosebi,

fie-care respunde „numai

pentru partea sa. V. și $ 6 cap. 28 din codullui Andr. Donici care
învoește rânduirea mai multor epitropi din partea stăpânirei. O disposiţie identică esistă în codul Macsimilian al Bavariei din 1156

(Art. 31 Lib. 1.)— Şi în Rusia, un minor poate să aibă mai mulţi
epitropi.

(V, Lehr. Drept civil Rusesc. 108.) .
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—TUTELA.

care esistă în această privință în Francia,

neputând să csiate
la noi.') (Argument din Art. 693 Pr, Civ.)
|
3” La Romani, privigherea tutelei era
încredinţată judecătoriei locale,

pe când astădi, ea este încredințată mai
"tăi sfatului de familie, şi apoi tribunalului,
) (Art. 368.)
Responsabi4” La Romani, acel ce se amesteca
fără drept în afacerile
una eae tat unei tutele (protutor sau tutor
de
fapt)
cra considerat ca un aControversă. devărat epitrop, având aceea
și responsabilitate, pe când astăg
i,
din contra, în lipsă de teest,
partea unei

persoane

care

nar

administrarea unei epitropii
din
fi fost numită epitrop, "i-ar
a-

trage nnmai responsabilitatea,
dreptului
faceri.*) (Art. 987 urm.)
Despre

deosebitele

moduri

de

comun

deschidere

Tutela, se defereşte astădi
fie prin lege,
din urmă din părinți remas

ca &crant de a-

a

fie prin

tutelei.

voinţa

celui
Tutela este deci: 1% legală, în viaţă, fie de consiliul de familie.
legitimă sau firească » după
mește
cum o nuSi A atlegea
Ai din 1840; 2 testamentară ; şi în fine, 30 dativă.
1)

Dreptul vechiăi.

V. Tom. IL. partea |,
p. 17 şi partea II-a p.
420) care susține că,
249. V. Şi Laurent. (IV.
chi
bue să se facă de tribun ar după dreptul francez, nominaţiunea treal, de Şi, în materie
pul ad hoc se numeşt
de împărțeală,
2) n Valachia, aceast e de cătră consiliul de familie (A. 968 Pro epitroced
ă sarcină aparţinea
vorniciei obtelor (Art . Fr.)
3, Cap. 21, C. Carage
.
a), care a fost des
ființată prin Regula 6, P.
îul organic și înlocuită
menpri
n
Obș
tea
sca epi
ghetoare. (Anecsa No.
9. Cap. VIII. Regul.tropie şi comisia prive-

Valachiei și ofisul dom-

legea din 18455 p. p.
p. 624.) —După Art înființarea comisiei epi
pittro
roppin
iceaat
şti,i eîn colecțiai JI.
.
amentul organice al 28 din L. de la 1840, precum “şi
după a
Va
la
ch
iei (Anecsa No.
ic aecătoriile de înt
5, Cap. 8, At, 4),
ăia
cer
cet
tot
are
,
dimpreună cu
Cească şi obştea
isi
ropi
- Ierer REYOrsnie scă epitropie, erau însărcinate cu
ilor Şi cu ocr
prive herea
i
nf.
IV. 373 Bonachi, 1. otirea drepturilor lor,
s ea inte
p. 607. V. şi infră,
Contră
esplic. Art,
cate, fără a f epi|
upă aceşti autori, 347.
trop, ar fi gerat
acel
de fapt epitropia
unui minor
.

A

.

.

.

t

ă

adevărat e-

”

DESPRE 'TUTELĂ, — AR, 344, 345,
SECŢIUNEA 1.

Despre

tutela legală a tatălui și a mamă... -

Art. 344.
După moartea unui din soți, tutela asupra minorilor
copii revine (sau mai bize dis e arene) Dede soțului (adecă
părintelui)
remas în viață. (Art. 124—126, 345--347, 355, 383, 421,
12250.
Art. 22 $4,267 C. Pen. Ast. 2 L. din 1840 p. epitropii identic, Art.
390 C. Fr.)
Art. 345.
Tatăl poate să orânduească un consiliu îngrijitor pe
lângă remasa în viață mamă a copiilor, în care caz, ea nu va putea
nică un act atingător de tutelă, fară ştirea, și învoirea consiliariuluiface
. 1)
(Art. 3 Leg. din 1840 p. epitropiă. Art. 391 C. Fr.)

„In timpul casătoriei, şi chiar în urma desfacerei ci prin
despărțenie, tatăl este representantul şi protectorul copiilor sei.
Cât timp deci trăese amândoi părinţii, chiar despărțiți fiind, nu
esistă tutelă.) In urma morței însă a unui din ei, tutela se deschide, şi părintele ligitim r&mas în viață este de drept,în puterea legei, epitrop al copiilor sei minoră și neemancipaţi,5) chiar
dacă acest părinte ar fi şi el minor (Art. 383 Ş 1), soţii neputend să deroage la acest drept nici prin contractul lor de
căsătorie. (Art. 5 şi 1225.) Părintele,
şi puterea părintească, în cât aceste

împreună de și au o întindere deosebită.
rintele remas

în viaţă mar

fi epitrop,

în asemenea caz, are
două autorităţi merg

In caz însă când pă-

fie că afost depărtat din
') Mama nu poate nici o dată să orânduească un consiliu tatălui,
*) Nu este deci esact de a susține, dnpă cum fac Mareadă (IL. 178),

Pronunţarea

(II. 138 bis), 'Toullier (1, partea II, 1094) şi alţii că PrO- despărţeniei,
Controversă.
despărţeniei dă loc la deschiderea tutelei dative.V. Lau-

Demaute
nunțarea

rent. IV. 363. V. și supră p.27, nota 2)

De asemene, incapacitatea fisică ori legală a unui din soți, Sau Interdicţie,
chiar a amândurora, precum ar fi starea lor de interdicţie, bună «absenţă. _

oară, sau de presumținne de absenţă nu dă loc la deschiderea tu- Controversă.
teleă. Laurent. loc. cit. şi II. 145. Demolombe. VII. 27. V. şi su-

pră, p, 21.—Contrâ.

Aubry etRau. I. $ 81, p.328şi$ 160, p. 570.

Demante. II. 138 bis.
— După

codul Calimach

(Art. 365—366), a-

verea absentului care nu avea procurator cunoscut în ţară, se administra de un curator conform regulelor tutelei, disposițiune care .
se vede admisă nu numai in codul Austriac (A. 216), dar încă în
codul Sacsoniei (A. 1990 urm.), în codul cant. Grisons (A. 105), în
codul Bavariei (Art. 39 Cartea, I) ete.
— In codul Italian, de asemene, tutela se deschide prin declaraţiunea de absenţă și rădicarea autorităței părintești prin efectul unei condamnaţiuni penale,
însă, în asemene caz, trebue ca amândoi părinţi să fie absenţi sau
condamnaţi, căcă, după sistemul Italian, tutela, nu se deschide de
cât prin moartea sau incapacitatea ambilor părinţi. V.p. 37, nota 1.
% Remâne însă bine înțeles că tutela soţului remas în viață nu se Părintele vipoate esercita de drept de cât asupra copiilor comuni născuţi cdin trig nu eser-

insoțirea care s'a desfăcut prin moartea celui-lalt soţ, nu însă ȘI
supra copiilor pe care soţul defanet i-ar fi avut dintro căsătorie
anterioară, căci acești copii sunt străină faţă cu soţul remas în viaţă.

Cas. Rom. Bulet. S-a 1 pe 1870, p. 335.
„

-

tutela
oală,

le-
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epitropie, fie că n'a primit-o
de cât puterea

părintească,

(Art. 346), atunci

el nu

ear epitropul va avea

va avea

administra-

țiunea avere, potrivit Art. 390. (V. supră, p. 5.)
|
„Adoptătoru
Remâne însă bine înţeles că tutela legală „nu se cuvine

leaga utela cât părintelui legitim remas în viaţă, nu însă și părintelui de
adoptatului. doptiv,
Rânduirea

Mama,

pentru că adoptatul remâne
în legislaţiunea actuală,

în familia sa firească. !)

este deci

epitropă de drept ca
îi osliu şi tatăl, și acest din urmă nw'i poate rădica
dreptul ci pe care
mei de cătră ea îl are
ati

de la natură.) Se poate însă întâmpla ca mama
să nu
aibă esperienţa necesară pentru a fi epitropă; de
accea, legea, pe
de o parte, n'o obligă numai de câta, primi
epitropia (Art. (346),
ear pedealta, permite tatălui de a'i orândui
nu un sin-epitrop Bau
un co-tutore, după cum se prevede în Art.
279 din codul Cali-

mach (211 Austriac) şi în legea de la 1840

îngrizitor,

fără

de care

ea să nu poată

($ 3), ci un consiliă

face nici

tiv la epitropie.?) (Art. 345.)

un

act

rela-

1) Curtea din Focşani sub preşed. D-lui
D. Hânţescu. Dreptul pe 1885,
No. 24.—Tatăl adoptiv poate, în
lipsă de părinte legitim, să fie numit epitrop de cătră consiliulde famil
ie ca ori Şi care străin; mama
adoptivă nu poate însă nică într'
chiar dacă ea a fost recunoscută nn caz să dobândească acest drept,
norului, de oare ce,femeele, afară ca atare de tatăl legitim al miepitropi. (Art. 383 $ 3.) Am văgut, de mamă şi de ascendente, nu poti
esercită puterea părintească. (V. de asemene, că părinţii adoptivi nu
supră p.1 nota 2 şi p. 40
£) După Art. 266 din codul
Calimach (198 Austriac), epitr nota 1.)
opia nu se

Dreptul vechiă.

(V. şi Novella 118, Cap. 5),
pre tată trecea înaintea mam Și încă şi în asemenea, caz, bunul desMai mult încă de cât atâta,
codul Calimach, cât şi mai ei,
atât
cu
sam
ă codul Caragea (Art. 12, P.II
Cap. 21) vorbeşte de încred
inț
are
a epitropiei mamei sau deo L.
duirea ei ca epitropă, de unde
rânlegislaţiuni, mama nu era epit ar părea săresulte că în vechile noastre
ropă
de drept, ci trebuea să fie orân
ca atare de autorităţile compet
duită
ente; de aceea, pentru
a curma orice

3

din viață a tatălui, are
tutela legitimă de
) Şi la Romani, tatăl
putea să orânduească drept
mame
un co-tutore, numind-o
pe dânsa, epitropă; căci i
e

-

De

A

*

bd

i
ă Su
un consiliii sau

trop, se înţelege afară
de tatăl, putea să aib dar ori şi care epipriTiv
ighetori, » rud
vig
ă unul sat mai mulţi
și e, străin
inii,, boeri,, negujitor
itoi,
ri numai ă pentru
J ste,
cin
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- Actele deci pe care mama le ar sevârşi fără învoirea şi COnsimțemântul consiliului îngrijitor se vor considera ca făcute de
o persoană incapabilă şi, ca atare, vor fianulabile faţă cu cei
de al treile, cu atât mai mult, cu câttecstul nostru este mai
categorie de cât acel francez, care se mulţumeşte a cere nu-

Anularea acpolgr făcute.
țămentul
eousiliului:

mai asistența acestui consiliii.!) Această nulitate este însă rela- Nulitate retivă şi nu poate fi opusă de cât de nevârsnie în favoarea că- lată, Art

rui consiliul a fost orânduit. (A. 952.) (Demolombe. VII. 100.)
Aşa dar, pe lângă cele-lalte formalităţi prescrise de lege, inter-

venirea consiliului de familie, omologarea tribunalului, etc. mama, .

pentru a face un act valid va avea nevoe şi de consimțământul consiliului rânduit de tată; aceasta însă, bine înţăles, numai

pentru actele privitoare

la tutelă,

nu însă,

şi pentru

acele re-

lative la puterea părintească, care remâne neatinsă. 2)
In caz când tatăl ar fi specificat actele pe care mama nule

poate face fără concursul

consiliului,

se înțălege

de la sine că

ca va fi capabilă de a face singură cele-lalte acte, tatăl fiind
liber de a restrânge în totul sau în parte numai puterile mumei:*) ezceptio firmat regulam în casibus non exceptis..
Mama care n'a cerut concursul consiliului sau care nu sar con- Respunder ea
forma voinței lui,

nu

numai

că

va face acte anulabile,

dar încă nu s'ar confor-

se va espune la o respundere considerabilă, și va putea fi, din ma voinţei
această causă, mai aspru tratată la darea socotelelor. Mama va fi
respundătoare, după dreptul comun, chiar pentru actele ce ar fi seYârşit cu învoirea consiliului. (Demol. VII. 96. Aub. Rau. I. p. 363.)
Consiliul fiind un mandatar în puterea cuvântului, va fi şi Respunderea

e] respundător

cătră

ori să iea aminte

minor

atât

epitropilor,

pentru
sau

la dânşii. (Art. 9. Cap. 21. P.IIL.)
vărați co-tutori, şi ca atare, aveau

ca

dolul

cât

şi prin culpa

Art 1540,

să ceară epitropii povafă de Controversă.

Acesti privighetoră erau ade-

aceeaşi

respundere

tropul. (Art. 34.) V. şi Art. 279 din codul Calimach.)

ca și epi-

,

1) Cei de al 3-le n'ar putea deci respinge anularea actului, dovedind
că ei m'au avut cunoștință despre existenţa consiliului, căci ei erau

datori să se încredințeze dacă asemene consiliu

sa numit sau nu

de cătră tată: gui cum alio contrahit, vel est, vel debet esse non
ignarus conditionis ajus. (L. 19. pre, Dig. Lib. 50. Tit. 11. deregulis juris). Comp. şi T. 1. parte 2, p. 189. Demolombe. VII. 97,

98. Laurent. 1V. 382. Ducaurroy. 1. 591. Mourlon. I. 1081. Valette.
“Cod. Civ. p. 511 și Explic. Som. p. 226. Bonachi. I. p. 617.—Con-

trd. În caz când cei de al 3-le ar fi de bună credință, actul ar
fi valid, minorul având recurs în contra mamei peutru a fi despă-

gubit. Aubry et Rau. I. p. 364, nota 18, $ 99 his. Valette sur
5
,
„ Proudhon. Il. p. 288, nota 3.
*) Demolombe. VII. 90. Mama deci care ar avea folosința legală, va

putea face toate: actele relative la această folosință, fără consimţă.
_
mântul consiliului seu. Demolombe. VII. 96.

*) 'Tecatul corespundător francez cuprinde un paragraf espres în această
privință,

care,

la noi, sa

eliminat

ca

de

prisos.

3
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sa (Art. 1540), dacă prin refusul

X.—CAP.

II—ART.

seu nesocotit

345.

el ar fi împe-

dicat pe mamă de a lucra în folosul copilului.!)
|
Mama nare
Mai mult încă de cât atâta, sunt autori care susţin că, la
recurs
contra caz de refus din partea consiliului, mama ar fi în drept a reT

consiliului, curge la justiţie?) şi chiar la sfatul de familie, ceea ce mi se
Controversă, pare inadmisibil, căci acest recursar nesocoti voinţa tatălui care

„Abibuțiu-

afost ca mama să nu poată lucra fără concursul acelui în
avut încredere. Conchidem dar că mama nu va putea face
care consiliul n'ar voi se consimte, remănând însă ca acest
să fie respungător cătră minor. (Laurent. IV. 380. Marcadt.

Consiliul are deci facultatea de a opri pe mamă,

liului îngriji- Sul seu, de a face actele pe care el le ar crede
tor.
tereselcr copilului; în nici un caz însă, consiliul

va putea lucra în numele mamei,

mamei,
entăConsiliul
Meu

nici s'o provoace

folositoare. (Demolombe.
Din:

faptul

>

că

1.

consiliul

datar, earmuun mandatar destinat
un
epitrop.
Coa.ocian

şi
rența

sa,

mai y resultă>

căci

VII. 91.)
a
PA

ingrijitor

a ajuta pe

încăe:că el

nu

este

mamă
nu

care

prin refu-

contrarie inîngrijitor nu

epitropia

a face actele pe

aparţine

tot

el le ar crede
SP

epitrop,

cu luminele
7:

este

care el a
actul la
consiliu
I I. 182.)

silita

Ă

ci numai

,

Şi espe- _

A

primi

func
țiunea ce “i se încredințează (4.1532), şi că el remân
e
în
totdeauna liber de a renunța la mandatul pe care
Var
fi
primit
.
%)
__
(Art. 1552 $ 2. şi Art. 1556.)
, potecă logaConsiliul îngrijitor nu este, de aseme
1762. "gale, nici incapacităţilor care lovese ne, supus ipotecei lepe epitropi în genere. *)
1) Laurent. IV.

383. Demolombe. VII. 102. Aubry etRau
. 1. $ 99 bis,
p. 363. nota 16. Valette sur Proudhon.
Il.
p.
288,
nota
IV. Bonachi.I. p. 618.—Contră. Consiliul nu este
responsabilde cât de dolul
ear nu de culpa sa: consilii non Fraudulent
i nulla est obligatio. (L. 47.
Dig. Lib. 50. Tit. 17. de regulis juris
Mariage. IL. 185.—După Aub. et Rau etc.) Mareade. II. 182. Allemand.
, punde de cât de dolul seu şi de greşe (nota, loco cit.), cousiliul n'ar res) Chardon. Puis. tutd]. No. 11.—Contlele sale cele grave (culpa lata).
ră. Mama, la caz de refus,
va adresa la sfatul familiei,
se
având dreptul de a ataca închi
erea familiei la tribunal, potrivit Arţ,
638. Pr. Civ. Demolombe. VII.
Demante. II. 140 bis. 11. Aubry
95.
et Rau L. p. 363.— Această părer
nici într'un caz însă, nu poate
e
fi admisă, pentru că puterile
lui de familie fiind limitate,
sfatuel
nu poate fi judecătorul confli
, dintre mamă ȘI consiliul seu.
ctelor
Laurent. IV. 380.
) Dacă consilierul a încetat
din viată
Cu pe i sa ineredințat,
nică sfatul de familie » Dică
tribunalul nu
a numească ua alt consilii;
acest drept îl are numai
[ee molombe. VII. ut Laure
tatăl.
nt IV. 378.) Albă dată,
sfatul de fi
a rândui mamei

in
Ă 1840, $ 3 și codul Calimach, Art,
epitr
279, în Pitrop. Veţi ă L. dini
2 Consiliul
îngrijitor ar putea lua în
arenă
para bunurile minoruluj,
i
(Art 390, 1308. DĂ
oprit de a testa în favoarea,
sau chiar va &
lui (Art. 809) ete. Laurent.
—-5e admite însă în genere
IV. 378
că
persoanele incapabile de
(A. 383 urm.) nu
a fi epitropă

pot fi rânduiţi consilieri îngrij
itoră. Demol. VII. 88,
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Atribuţiunea consiliului îngrijitor încetează de o datăcu tu-

tela mamei,

de pildă, prin

escluderea

ei sau prin refusul de a

fi epitropă, ete. Funcțiunea consiliului poate să înceteze chiar
înaintea epitropiei mamei, prin moartea consiliului, prin demisiunea sa, ori prin revocaţiunea sa de cătră consiliul de familie, atunci când tatăl ar fi numit un consilier incapabil de a
î epitrop, şi în fine, prin îndeplinirea, condiţiunei sub care no-

mninaţiunea ar fi fost făcută.

Cumse va numi

(Demolombe.

VII.

Incetarea
consiliului.

104.)

consiliul îngrijitor? Art. 392 din codul fran- Nominaţiu-

cez, statornicind formele în care trebue să se orândueăscă con- nea consiliului.
siliul îngrijitor, prescrie un act solemn. La noi, acest tecst fiind

eliminat, urmează

tament autentic

că consiliul îngrijitor poatefi numit prin tes-

sau

olograf (Art.

858),

prin

osebit

act auten-

oare care. Nu

cred însă

tic (analogie din Art. 349), şi chiar prin un act sub semnătură privată. (Art. 1176.) Nominaţiunea va fi validă, chiar dacă

testamentul

ar fi nul pentru

o causă

canominaţiunea se poată avea loc de viii graiu, cu limbă de moarte,
căci declaraţiunea ce ar face-o tatăl înainte de a muri şi care
sar putea stabili cu marturi mar arata în deajuns voinţasa de a
restrânge capacitatea mamei. Tatăl fiind liber de a numi un consiliu mamei, se înțelege că acest consiliu va putea fi revocat.
în tot timpul vieţei tatălui. (Art. 802.) (Demolombe. VII. 84.)
Este de observat că tecstul nostru, mai categoric de câtacel Tatăl nu
.
Îî
ândui
francez, vorbeşte de an singur
consilier (Art. 345 în fine), de poate rândui
unde resultă că tatăl nu va putea rândui mamei mai mulți consilieri, gur consilier,
ci numai unul singur. (Analog. din Art. 445, 458. Demol. VII. 89.)
Despre

curaterul

pântecelui

(curator ventris).

Se poate întâmpla. ca femeea remasă văduvă prin moartea barbatului seu, să nu aibă copii, însă să fi remas îngreunată. Ei bine, dreptul Roman admitea, în asemene caz, rânduirea unui curator la pântece numai, sau și la pântece şi la bunuri: Bonorum ventris nomine

cuvatorem dari oportet. L. 8. Dig. Lib. 27, Tit. 10. de curat. fu-

rioso, etc.) Această curatorie care esista la noi în codul Calimach (Art. 357, $ 5 şi 363 corespundători cu Art. 270 şi274
din codul Austriac), esistă şi astădi, atât în codul francez (Art.
393), cât şi în

acel

urmă legislaţiune,

cez, ci
ventre,
ninând.
această

Italian,

ea nu mai

cu deosebire

însă, că în această din

este obligatorie,

ca în codul fran-

facultativă: 4] tribunale puo nominare -un curatore al
dice Art. 236 din codul Italian. Legiuitorul nostru eliteestul respectiv francez a desfiinţat, şi cu drept cuvânt,
curatorie, care constitue una din insultele cele mai lo-

vitoare pentru femee, și care, după cum gice Laurent, în Anteproiectul de revisuire (II, p. 226),ar putea să degenereze în
un atentat la libertatea individuală, căcă scopul curatorului nu

Inovaţiune
în legea noastră.
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este numai

de a administra în timpul gestaţiunei

averea lasată

de barbat, dar mai cu samă, de a împedica, sustragerea, averei
prin fraudă, de la moştenitorii barbatului, adecă prin 0 simu-

laţiune a facerei, sau prin substituţiunea unui
cul acelui

care

sar fi născut

depsită cu reclusiunea. (Art.

presupune

deci criminalitatea

mort,

ceea

ce

copil străin în loeste

o crimă

pe-

şi ca atare,

ea trebue

să

275 C. Pen.) Curatoria pântecelui
femeei,

dispară din legislaţiunele popoarelor moderne. Bine a făcut deci
legiuitorul nostru de a suprimat-o; o asemene inovaţiune îi face
onoare! Femeea

deci, la noi, în tot timpul

gestaţiunei sale, va

adininistra bunurile barbatului ei, şi dacă copilul se va naşte
„viu, ea va, fi epitropa lui. La caz de a se naşte copilul mort,
el au va fi apt la moştenire (Art. 654), și mama va restitui averea moștenitorilor barbatului, care vor privighea ca să nu
se
comită nici o fraudă în dauna lor.
Refusul

mamei de a primi epitropia.
Art. 346.
Mama nu este îndatorită a fi neaparată tutrice.
La întâmplare când nu va primi tutela, este datoar
e
țiune la tribunal (sau Za judecătorul de pace, pentru a face această declarasăteni), în 40 glile după
moartea soțului, și a îndeplini datoriile tutelei
, pănă când se va orânduiun tutore (dativ) dnpă formele prescrise
urm. 369, 380 C. C. Art. 729 Pr. Civ. Art, de lege. (Art. 344, 350, 355
62. L. jud. ocoale din 1879.
Art. 4. L. din 1840 identic. Art. 394
C. Fr.)

„Tatăl,

ca şi cei-lalţi epitropi, nu se

poate sustrage de la
epitropia copiilor sei minori de cât
în caz de a avea o causă
admisă de lege ca scusă (Art. 370
urm.), pe când mama, din
contra, este liberă de a primi tutel
a sau de a o refusa, după
cum va cre
de de cuviință.) O dată
(tutela Jam suscepta) fie tacitamente însă ce ea a primit epitropia
sând să treacă termenul de 40 de dile, (Art. 689, 690), adecă Iăfără a face declaraţia, de refus, ) fie în mod espres, dând

Drept Ro.
n.

u'şi, bună oară, calitatea de
epitropă
în un act oare-care, de pildă,
în catagrafia averei minorilor
(Art.
391), ea nu se mai poate lepada
de cât invocând o seusă legal
ă. *)
1) ŞI la Romani, mama putea
bândi trebuea s'o ceară, Şi săsă refuse tutela, fiind că pentru ao dobeneficiile senat-consult. Velleianrenunţe la, căsătoria ey precum şi la
. ([,.2. Cod. Lib. V, Tit. 35, qua
mulier, etc.) V. şi Art. 233
ndo
din codul Calimach (215 Aust
flice că epitropia, -după orân
riac), care
duia
lă, se încredințeză desevârş
, epitropului, când epitropa
it sia
se va lepada.
) Din faptul ca mama ar
fi gerat tutela în termenul
ce i se dă pentru gândire,
de
nu se poate deduce o acce 40 de dile
cită, căci ea a putut să
ptaţiune taadministreze aver

Acceptaţ
ep ațiune

3
|

ea în acest timp tocm
penru a se contorma Art.
ai
346. Demolombe. VII. 114.
Ab 50, Fo
Aubr et Rau
pis nota L ponachi I.
p.

620.
d» 1000 cit.
Demolombe. VII. 1
185. Durant. III. 493.
Valette sur Proudhon.
Fi

2. digMaroadă,

II,
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care nu voeşte a fi epitropă, este datoare a face

ceastă declarațiune

la tribunalul

lui, sau la judecătorul

de ocol,

ultimului

domicil

a-

al barbatu-

în cât priveşte tutelele săteni-

lor (Art. 62, L. din 1879), în termen de 40 de dile de la moartea
barbatului (Art. 729, Pr. Civ.), fiind însă obligată, în agemene

caz, de a administra tutela pănă când se va orândui un epitrop
de cătră consiliul de familie. (Art 355 urm.) Administraţiunea,
mamei nu se consideră,

în asemene

caz,

ca o tutelă,

ci ca o

administraţiune provisorie (ad interim), ca şi acea a moştenitorilor majoria epitropului în casul Art. 369. (Demolombe. VII.
108.) După espirarea termenului de 40 de gile dat mamei pentru a se gândi dacă ea trebue sau nu să primească epitropia, *)
declaraţiunea de neprimire nu se mai poate face, şi mama se

consideră ca epitropă definitivă, (acceptaţiunea, ei fiind, în asemene caz, tacită) ne mai putându-se lepada de cât în virtutea

unei scuse legale. (V. supra, p. 68.)
Dreptul de a refusa epitropia fără. a propune nici o scusă
il are nu numai mama, dar îl au şi cele-lalte ascendente care
ar fi chiemate la tutela testamentară sau dativă, pentru că ele
fiind mai în vârstă de cât mama şi rude mai depatarte, au un
motiv și mai puternic spre a refusa tutela. (Demolombe. VII.
443.— Contra. Ducaurroy. L. 602.)
Mama care ar fi usat de dreptul ce'i dă legea refusând tutela,
va putea însă mai

pe urmă

să fie numită

epitropă

|
Dreptul ascondentelor
de a.refasa
CPILORIaNominaţiu

de cătră con- ca epitropă

siliul de familie, în urma morţei, escluderei seu destituirei epi- le cătră sta
tropului care

ar fi fost numit

Căsătoria

mamei

în locul ei.) (Art.

de al doile în cursul

383.)

epitropiei.

Art. 3493. Dacă mama tutrice va voi atrece îna doua căsătorie, ese
datoare, mai "nainte de a se căsători, a cere de la judecătoria competentă (tribun. sau jud. de ocol) adunarea consiliului de familie, că acesta se hotărască

de

se cuvine

a lăsa

tot asupra

ei tutela

lipsa acestei formalităţi, ea va perde de drept tutela,

sau

şi noul soţ

nu; în

dim-

preună cu dânsa vor fi respungdători solidari pentru toate urmările tutelei ce ea a ţinut în contra legei. (Art. 344, 348, 356 urm. 1039 urm.
C.C. Art. 338 C. Calimach. A. 5. Î.. din 1840 identie. Art. 395 C. Fr.)

AL
143 bis. Mass6-Verge. Lp. 410, nota 23. Mourlon. 1. 1085. Bonachi,
p. 620. — Contră. Laurent. IV. 3176. Magnin. Minorites. IL 434. Allemand. Mariage. II. 1180. C. Limoges. Rep. Dall. Minorites. 13, nota I.

1) In codul francez, nu se dă nici un termen mamei pentru

|

a se gândi Deosebire

asupra, primire sau respingerei tutelei. Noi însă am admis terme- de la codu
nul de 40 de dile, reproducând legea din 1840 $ 4. (Colecţia Pas-

tia, p. 181—204.) Vegi şi Art. 706.
J
N
*) Demolombe. VII. 115.— Mama însă, eare după ce ar fi primit tutela,
ar fi perdut-o prin faptul căsătoriei sale (A. 347), şi apoi ar fi fost
din nou rânduită epitropă dativă, nu va mai putea să refuse tutela,
pentru că ea a renunțat la acest drept prin primirea sa anterioară,

Demolombe. VII. 444.
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CODUL

CIVIL.——0ARTEA

1.—TITLUL

X.—CAP.

II.—ART.

Art. 348. Când consiliul de familie, adunat după
asupra mamei ce voește a trece în a doua căsătorie,
să numească ca tutore pe cel deal doile barbat care,
sa, vor fi respundători solidari despre administrarea
când barbatul de al doile nu va voi să fie co-tutore,
nu va putea fi tutrice, şi consiliul de familie va alege
3417, 356, 390, 998 urm. 1039 urm. C. C. Art. 635
6. L. din 1840 identice. Art. 396 C. Fr)
Drept Roman

Drept actual,

341, 948.

lege, va lăsa tutela
el atunci va trebui
împreună cu soţia
acelei tutele; ear
atunci nici femeea
alt tutore. 1) (Art.
urm. Pr. Civ. Art,

La Romani, mama care se căsătorea de al doile nu pastra
nici odată epitropia. 1) Nam si malunt matres alia aptare ma

trimonia, tutelam administrare non debent. (L. 2. Cod. V. 35.)

Astăgi, mama nu va perde epitropia sa legală de cât atunci când
ea nar fi avut îngrijirea de a convoca consiliul de familic care
are misiunea, de a hotărî dacă trebue sau nu, să se lese tutela asupra ei. Mama, în asemene caz, păstrează puterea pă-

rintească, perde însă usufructul legal (Art. 340) şi tutela de drept,
îpso jure, adecă fără ca nimine

să pronunţe

departarea

sa, după

cum se întâmplă la escluderea epitropului, şi consiliul de
familie

Mama care a,
perdut epitropia legală
poate deveni
epitropă dativă.

- Dreptul
vechi ŞI drept
străin,

este chiemat a alege un alt epitrop.?) (Art.
355 urm.)
Remâne însă bine înțeles că consiliul poate numi
ca epitropă
dativă pe mama care ar fi încetat de a fi
epitropă legală, căci,

în specie, ea nu este nici esclusă nici destituită
pentru casă i
aplica

se poată

Art.

386.4)

”

1) Cuvintele subliniate -nu esistă în teest
, adaose de legiuitorul nostru, fiind ul corespundător francez, ci sunt
) De se va mărita de al doile muma,luate din $ 6 al legei din 1840.
codul. Caragea, (Art. 13. P. III. Cap. să nu mai fie epitropă, dice
p. epitropii, precum și codul lui Andr. 21:) V. şi codul Ipsilant SI
Donici $ 4, Cap. 98. Aceeași
soluţiune este admisă şi astădi în
Angli
a (V. Pavitt, Drept Inglizesc, p. 131), în Bavaria (Art. 22
din

2

codul

Calimach

(255 i

Cod. Mazimili
lasă

ina

uan)

e

3:

par

38

Cant
antonon.
.
Vau
y d, mam
naua perde epit
pitr
ropi
opia de dr
sătoria
D
aci, darar Și şi priprinupăter
nast ea unui ă copili nelegiui
luit. (Art. 219, 220.
dpi
25 )
npellier şi

a

e

Paris. D. P. 68.2. 162.
D.P.
- Nu se poate flice, în spec
ie, după cum hotărîse
tribunalul
i8 (sentinţă reformată)
că mama ar fi înlocuit
ă prin ascen» Căci tutela legitimă

să aibă loc

*) Laurent.

de cât după

a ascendenţ
moartea ambilor părinţi. ilor nu poate
(Art. 352.) Ne-

IV. 399. Mourlon. I. 108
9. D.

.

DESPRE

TUTELA

LEGALĂ, —ART, 347, 348.

|
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Mama însă nu redobândește epitropia legală prin moartea barbatului ei de al doile, acestă tutelă fiind perdută pentru tot-dea-una.1)
Mama care a perdut tutela prin faptul neconvocărei la timp a, Respunderea
sfatului de familie, remâne însă, ori care ar fi regimul matri- petit la
monial al soţilor, solidarmente responsabilă dimpreună cu bar- caz de necon-

batul ei (Art.

1039 urm.) pentru

toate urmările

tutelei, adecă a- sil de focile.

tât pentru lipsa de gestiune, ?) cât şi pentru gestiunea pe care

ea ar fi păstrat-o în contra legei (gestion îndue, după teestul francez).
Se înțelege că mama, în asemene caz, va respunde chiar de Barbatul nu
, respunde de
actele făcute de dânsa înaintea căsătoriei, pe cănd barbatul ei gestiunea, an-

nu va avea nici o responsabilitate pentru gestiunea anterioară, geOară.
ci numai pentru acea posterivară căsătoriei. ?)
Care este însă caracterul
vedea

ca mama

care

sar

acestei gestiuni
fi căsătorit

fără

înterimare?
a convoca

Un lu- Tutelă de

sfatul

de fa-

fapt.

milie nu mai putea fi menţinută în epitropie, însă acest proiect cu
drept cuvânt a fost modificat. (V. Fenet. X. p. 572.)
*) Mareade. II. 186. Demolombe. VII. 141.— Soluţiunea contrarie este
formal admisă în codul Olandez. (Art. 406.)

2) Mourlon.1. 1090. Aubry et Rau. 1. $99 bis, p.366.— Mama deci, Acte concu toate că a perdut epitropia, remâne obligată, pănă la nomina- 8ervătorie.
țiunea noului epitrop, a face toate actele neaparate pentru conservarea averei copilului, precum ar fi actele de întrerupere a pres-

cripțiunelor (Art. 1863 urm.), reînoierea ipotecelor (Art. 1756) ec.
Demolombe. VH. 123.
.

3) Demolombe.

supra
517.
nota
unea

VII. 127.

Ducaurroy.

[.

594.

Valette,

care

revine

a-

primei sale opiniuni în Explie. Som. p. 231, şi Cod. Civ. p.
Laurent. IV. 389. Mourlon. I. 1091. Mass6-Verge. 1. p. 45%,
3. Bonachi. 1. p. 625.— Contra. Barbatul respunde şi de gestianterioară căsătoriei. Aubry et Rau. I. p. 366, nota 26. Du-

ranton.

III. 426.

Toullier.

D.

II.

1098,

nota

6. Valette

sur Proud-

hon. II. p.290, No. 7. Maread. Il. 187. Troplong. Hapoth. IL. 426.
Demante. II. 144 bis IV. C. Dijon. D. P. 62. 2. 146.
— Acest sis-

tem era formal admis în dreptul Roman: mariti guogue ejus pre-

terite tutele gest, ratiociniis bona jure pignoris
noxia. (L.6. Cod. Lib. VIII. Tit. 15, în guibus caus.
poth. etc.) — Nu cred însă, cu toate acestea, că asemene
fi susţinut cu succes, 10 pentru că din discuţinnea

bunat resultă

că redactorii codului

Napoleon

tenebuntur o0bpignus vel hysistemsă poată
urmată Ja tri-

au înțeles a părăsi

- teoria Romană (V. Loere. III. p. 404 şi Fenet, X. p. 610), şi 2
pentru că Art. 347 făcând pe barbat responsabil de urmările tu-telei pe care mama ar fi finut în contra legei, nu se poate dice
că tutela pe care mama o avea înaintea căsătoriei sale era conpe care mama
trarie legei, căci atunci ea era epitropă legală; tutela

a finut-o în contra legei nu poate deci fi alta de cât acea postevioară căsătoriei. Apoi, un motiv şi mai mult pentru a nu admite
această din urmă părere în legislaţiunea noastră, este că Art. 34
nu vorbeşte la noi de gestiunea posterioară căsătoriei, după cum
se esprimă, tecstul corespundător francez (396), în câtnu se poate
trage la noi argumentul

pe care îl trag autorii francezi în favoarea

acestui sistem din deosebirea de redacţie și contrastul ce
“în Francia între Art, 347 și 348. (V. şi înfră, p. 74.)

esistă

”
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CODUL

CIVIL.——CARTEA

cru evident

1.

TITLUL

este că, în urma

X.

severşirei

CAP.

II.— ART.

căsătoriei,

sunt epitropi în sensul legal al cuvântului,

pentru

347, 348.

soţii nu mal

că mama a

perdut de drept epitropia priu faptul neconvocărei consiliul
ui de
familie. Ei nu mai sunt deci, pănă la nominațiunea
noului e-

pitrop, de cât nişte epitropă de fapt, şi ca atare, nu pot fi su-

puși incapacităţilor şi legilor privitoare la epitropii
în genere,
ci numai responsabilităţei care incumbă, după dreptul
comun, tu-

Art. 809-inaplicabil în
specie. Controversă.

Art. 390 și
1308 inaplicabile.

Ipotecă legală. Art,
1762. Controversă,

turor geranților de afaceri. (Art. 987.) (Laurent.
1V.
Din

împrejurarea

că epitropia

de fapt nu

373 şi 390),

poate fi asemănată

cu epitropia de drept resultă ca consecință
că Art. 809 care 0chiar ajuns la majoritate, de a dispune prin donaţiuni sau testamente în
favoarea fostului seu epitrop înaintea predărei socotelelor
nu este aplicabil mamei Şi
barbatului ei care ar fi gerat epitropia
numai de fapt, pentru
că incapacităţile sunt de strictă interpretare.
!)
Aceşti epitropi de fapt, sau mai
bine
dis
acești geranți de
afaceri vor putea, de asemene,
preste în princip pe minorul,

să cumpere sau să ice în arendă
bunurile minorului, de oare ce
Art. 390 şi 1308 $ 1 nu lovesc
de incapacitate de cât pe adevăraț
ii epitropi. Acei care
administrează fără, drept sunt deci,
din
causa
nepreved
erei
legiuitorului, mai bine trataţi de cât
acei care sunt în drept a administ
ra,
Tot pentru aceleași

motive trebue să decidem
că bunurile
barbatului nu sunt supuse
ipotecei legale în favoarea
căci nici un tecst de lege
copiilor,
nu supune acestei garanţii
acelui care administrează
bunurile
fără

drept.) O lacună regretabilă
gistă deci în lege, căci,
eacolo unde esistă 0 responsabilitate
, ar
trebui să esiste şi o garanţie
în favoarea minorilor.
tru bunurile mamei, controve
Cât penrsa, care esistă
în Francia nu mai
este cu putinţă la noi,
pentru

Art, 419 este
aplicabil în
specie.

că bunurile ei
sunt Supuse ipotecei legale.
(Art.
1167.)
In cât priveşte

venită

ntre pe

aurent.

.

Art, 419

care anulează

Şi noversnio
„—

ori ce convenţiune

înaintea, espirărei

Cas. Fr. și C. Monpellier.Contră,
Repere Dale
391.

nici odată nu

pa

in:

unei luni de

i

5,

Troplong. Donations. ÎL. 605. Tonllier.
) Laurent.
XXX. 264.
no
, IL. 426 şi D! IL.312.65 Marcadă.
LE. Martou. Priv. et HyDurantoa
1
poth. 168. Valette surXIX.
Proudhon, II.p. 290;
29 Și X era if

„Bi
et hapoth. I. 500,
mite
administrată personal
de fapt ar fi
de
bar
bat
fost
,
Idem : Demante.
—Contră. Ipoteca
IL Madi Si
leg
ală
Își are fiinţa asupra
Mourlon. 1. 1098 Demo
bu
Aubry et Ran. Il. lombe. - VII VI. 128. 128, 'FTropl ong nurilor burbatului.

$ 264 bis p, 670, nota 14 Sa. Hypoti. IL. 496.
CdIpotĂ. ÎL. 426

DESPRE

TUTELA

LEGALĂ.—ART.

3417, 3484
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la predarea socotelelor, nu mai remâne nici o îndoeală că el
este aplicabil mamei epitropă de drept, pentru că ea, trebue să
dee socoteli în momentul când perde epitropia. 1)
,

Care

-

este

soarta

actelor

făcute

de mamă

în calitatea

ei de Anulareaae

va.
epitropă de fapt? Ea, din, momentul căsător
iei sale, ne mai j având calitatea de a represinta pe copiii sei, pentru că a încetat de a fi epitropă, minorul va putea, la majoritatea sa, să
anuleze
urm.),
a toate : actele care, “i-ar causa vrePĂ o daună (Art. 1157
.

remănend valide numai actele care “i-ar fi fost folositoare. Nulitatea însă, în asemene caz, va fi: relativă şi nu va putea fi pro-

telor făcute

qe mamătn
calitate de efapt. Nulitate
relativă.
952. Art.

pusă de cât de minor. (Art. 952.) Cei de altreile nu vor putea.
opune copilului buna, lor credință, căci căsătoria, fiind un act
public, ei au trebuit să aibă cunoştinţă despre densa şi să se

asigure, prin urmare, dacă mama sa conformat legei. *
Am presupus pănă acum că mama nu sa conformat

legei, Convocarea

ceea, ce o face să peardă tutela legală şi dă loc la tutela da- Piti die

tivă, Ce se va întâmpla
de familie?

Consiliul

însă

poate

când

mama,

să'i rădice

va convoca

epitropia

consiliul partea ma-

mei, Facul-

sau să i-o ese; tatea consi

în acest din urmă caz însă, barbatul va trebui neaparat să fie lulu Art.
numit co-tutore sau sin epitrop, după cum se esprimă codul Ca”

limach, ?) ori care ar fi regimul matrimonial al soţilor, din causa
că el va fi acela care de fapt va administra epitropia. *)

3)
Laurent.IV. 390, — Demolombe (VII. 129) asemănând cu desevâr.
şire epitropia de fapt cu acea de drept, aplică Art. 419 nu numai

mamei dar şi barbatului ei. V. şi Demante. II. 144 bis VI.
*) Mourlon. ]. 1091. Aubryet Rau. IL. $ 99 bis, p.366, nota 28. Demolombe. VII. 120—122.

Laurent. IV. 391. V. cu toate aceste Demante,

II. 144 bis |, care admite escepţiunea de bună credinţă pentru cei de al
treile.

(Argum.

prin analogie din Art.

1558.)

1097, 1554, 1557,

*) Dupa Art. 279 din codul Calimach (211 Austriac), mama sau buna în-

săreinată cu epitropia avea tot-deauna un sin-epitrop, chiar când nu era
— In cât priveşte codul Caragea, mama perdea
căsătorită de al doile.
NR
€pitropia, ca şi la Romani, prin faptul căsătoriei sale. ( V.p. 70, nota 2.)
ut dpouse la veuve, €pouse la tutelle, (lice un vechiu adagiii. A- Amândoi

ceasta este singurul caz în care esistă doi epitropi. (V. p. 61)— sot depue
Tutela, în asemene caz, se va administra de amândoi soții împreună, ze tutela
cei de al 3-le fiind datori ase adresa atât la mamă cât şi la bar- împreună,

batul ei. Aubry et Rau. I. $ 99 bis, p.368, nota 37. Laurent. IV,
388. Demolombe. VII. 136. (Analogie din Art. 209 0, Com. după

care sindicii unui faliment trebue să lucreze împreună,

când sunt

maj mulţi.) — Restricţiunea la acest principiu admisă de Aubry et Rau
(loco cit. p. 369), după care actele de administraţie făcute numai de
unul din soți cu consimțământul

sau mandatul

tacit al celui-lalt ar

fi valide, nu este admisibilă, pentru că atunci fot-dea-una femeea
ar abdica tutela, lăsând-o în sarcina barbatului, ceea ce legiuitorul
n'a voit prin faptul că a instituit doi epitropi responsabilă. (Laureat.
loco cit.)
— Intw'un

piei ar aparţinea

alt sistem se susține că administrațiunea

barbatului,

opitro.

atunci când regimul matrimonial a

soților ar lăsa acestui din urmă

administraţiunea

bunurilor temeti,

74
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Responsabi-

I.—TITLUL

X.—CAP. II.—ART, 347, 348.

Fiind însă că fie care soţ este însărcinat cu întreaga admi-

Htaţe soli nistraţiune, ear nu cu o parte numai, ambii vor fi respundători

platnică solidarmente, unul pentru altul, pentru totalitatea datoriilor contractate

Barbatul nu

1039.)

de unul numai

sau de amândoi

împreună.

Aceasta este un caz de solidaritate legală.

Se înțelege

însă că barbatul

nu va respunde,

(Art.

(Art, 1041.)
fie în commnuit-

pespunde Î* tendo, fie în ommittendo de cât de actele posterioare căsătoriei,
ferioară că- deși tecstul nostru nu se esprimă formal în această privinţă, ca
sătoriei, şi acel francez, pentru că el w'a luat nici o parte la actele
anterioare. (Demolombe. VII. 135 bis. Vedi Şi supra, p. 11.)
Incapacitatea Barbatul, în asemene caz, fiind un epitrop necesar
sau nea-

Ia batulai a- Darat, de aici resultă ca mama nu va putea fi menţinută
în esibilitatea pitropie de câte ori el va fi lovit de o incapacitate
legală,
preog dea cum ar fi, minoritatea sa, etc. (Tribun. Iași. Dreptul
pe 188 7, No. 29.)
Escluderea
sau destituirea barbatului atrage,

de asemene,

imposibilitatea mamei de a, fi epitropă, (Laurent. V.
114), după cum
încetarea epitropiei din partea mamei face să
înceteze şi cotutela barbatului, î) ceea ce war împedica pe consiliul
de familie
de al numi epitrop dativ. Mama însă
care ar fi fost esclusă
sau destituită din epitropie (Art. 384,
385) nu va mat putea,
nici odată să fie numită din nou epitropă,
nici să facă parte din
consiliul de familie. (V. înfra, esplic.
Art.
Decisiunea
Consiliul de familie, suveran apreciator 386.)
al împrejurărilor şi
mamei epi- âl interesului

a penia poate tutela, mamei,
Controversă, Specie

copiilor, ar avea, facultatea, după
unii, de a rădica
fără ași motiva, decisiunea sa,
nefiind vorba în

de escludere

sau

destituire

din

epitropie, pentru ca să se
poată aplica Art, 388,2?) ci
de nominațiunea unui epitrop,
de
unde ar părea să resulte că închierele
consiliului de familie care păstrează sau rădică epitropia

mamei
lui înaintea j ustiţiei pe cale de con nu pot fi aduse în privinţa fondutestațiune, conf. Art. 638 Pr. Civ,
Mii Ada
%)
Magnin
. Minoritâs.

1. 458. Freminville. 1. 54 şi 171.
tem este contrar teestului
legei, căcă acolo unde sunt Şi acest sisdoi epitropi,
Demo
e.
VI.
» aurent, V. 114. Mourlon.
1. 1088.
Şi Trib. Paris. D. P. 59,
.
Bou
2. 50. D. P. 73. 3. 16.
Son, p. 229. — Refasul
AA
A
cotutelei din partea barbat A
ului ar împedica,
de asemene, pe mamă de
a
fi
epit
ropă
, teestul nost
n această privinţă. (V.
ultimul Şal Art. 348 ada ru fiind formal
nostru.) — Bemâne însă bin
os
e înțeles că moartea bar de legiuitorul
Stânge tutela mamei, ci
batului nu va
va face, din contra

9 Demolompe Vie, împrennă.

,

după cum prevede
(Art. 406).
olombe Mourlon, ]
VII. 140. Trip. şi CurteDemIaşi
, în majoritate (DI prii .
Berzu fiind pentru motiva
ea,
re.) Dreptul

) Nemolombe.
îs

-

) p.&a No. 29
— Con
.tră. Laurent. ÎN. 38£. C. pe 1885 "No. 31 şi pe
)
Demolombe, VII.140
Agen. D. P. GI. 2-90
. şi 336. Durant
on. II. 47.

Mass6-Verge. |. p.
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care ar păstra tutela mamei
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nu va putea, Atribuţiunele

însă să restrângă puterile ei, împedicând-o, bună oară, de a primi tropănu bot
căpitalurile -datorite minorilor fără asistenţa consiliului seu, sau fi restrânse
obligând-o a depune banii la casa de consemnaţiune, chiar dacă Ale cons de
asemene măsură ar fi în interesul copiilor sei, pentru că tutela troversă.

fiind de ordine publică, consiliul de familie nu poate nici să
întindă nică să restrângă atribuţiunele epitropului. *)
Care este caracterul tutelei mamei menţinută în epitropie?

Unii Tutela ma-

susțin că tutela mamei remâne ceea ce era adecă legală, pentru că nută Di
consiliul de familie n'o numește epitropă, ci lasă numai epitro- eatropie
este
legală sau
pia asupra ei. (Demol. VI. 133 şi 146. Marecade. II. 186.) Alţii, dativă? Condin contra, o califică de dativă, pentru că, în această ipotesă, troversă.
mama unu mai ţine dreptul seu de la lege, ci de la sfatul de
familie. 2) Adeverul este că tutela mamei, în asemene caz, este
în acelaş timp şi legală și dativă, încât nu mai remâne îndoeală
că trebuesc aplicate mamei principiile care cârmuese tutela dativă,
adecă Art. 398—400, 416, etc.*)
Cât pentru barbatul care trebue să fie numit co-tutore, nu mai Ipoteca le'remâne nici o îndoeală că el este epitrop dativ, de unde resultă
£2l%
că bunurile sale vor fi supuse ipotecei legale.*) (Art. 1762.) |
Legiuitorul presupune că mama voeștea se căsători în urma Deschiderea
primirei epitropiei. Ce trebue să decidem însă în caz cănd mama "storia
despărțită de primul seu barbat s'ar afla căsătorită la deschi- mamei.
derea tutelei? Cred că, şi în asemene caz, ea va trebui să convoace consiliul de familie, care va fi liber de a” lasa sau nu tutela,
numind pe barbatul seu de co-tutore, căcă, și întrun caz şi în
401, nota 6. C. Grenoble. D.P.56. 2.55. D. P.16. 2. 31, — Contra,
Zacharice, teest. loco cit. Laurent. IV. 470. Rodicre. Pr. Civ, IL. p.
348. In acest din urmă sens se pronunţă şi jurisprudența franceză.

D. P. 54; 2. 239. D. P. 51. 2. 175. D. P. 59. 2. 26. D.P.61.2.
60. D. P. 62. 2. 121. D. P. 69. 3. 7. D. P. 69, 2. 76.
2) Laurent. IV. 386. Demolombe. VII. 142—148. Aubry et Rau, |. $
99 bis, p. 368. Bonachi.

C. Caen. D. P. 46, 5, 501, No.

I. p. 626.

— Contră, Curte din Agen. Repert.
9. Vedi și infră, esplie. Art. 399.
Dalloz. Minorite. 100.

a majori ad minus;

(Argumentum

cine poate

„
,
,
mai mult poate şi mai puțin.)
2) Laurent, IV. 386. Aubry et Rau, I. $ 99 bis, p.367. Tribun. Iaşi
„Secţia

III-a, sub preşed. D-lui Porfiriu. Dreptul pe 1887, No. 29.

% Laurent, Aubry et Rau, loco cit. și $ 112, p. 39, 400, Demol. VII.
— Mama nar putea fi scutită de
146. V, şi infraă esplic, Art. 398.

obligaţiunea impusă prin Art. 416 de a arăta la finele fie-cărui an
starea administraţiunei sale, pentru că administraţiunea ei este in-

divisibilă de acea a co-tutorului.

Cas. Fr. D. P. 56. [. 241.

IL. 186. Aubry et Rau. II. $
4) Demolombe. VII. 135, 211. Marcade. hapoth._
I. 499. —V. cu toate
264 bis, p. 669. P. Pont. Privil. et
aceste, în Dreptul

|, care a scutit

pe

de

1886,

No.

3, o sentinţă a Tribun.

cauţiune pe barbatul de al doile

Iaşi,

Secţia

co-tutore.

76

CODUL

CIVIL——CARTEA

1.—TITLUL

altul, motivele sunt aceleaşi.
Tatăl păstrează epitropia legală
fără convocarea sfatului de familie. Critică.
Art. 347, 348
inaplicabile
mamei

natu-

vale.

X—CAP.

Ubi eadem

IL-—ART.

ratio, îbi

347—351.

idem jus.")

Trebue să observăm înainte de a termina cu esplicarea acestor tecste, că nicio legislaţiune nu supune pe tatăl care ar
voi să se căsătorească de al doile la convocarea consiliului de

familie,

şi că el păstrează epitropia

legală cu toată

antipatia

ce probabil va avea noua sa soţie, pentru copii lui anteriori. ?
Art. 341 şi 348 nu sunt deci, după părerea noastră, nici o dată
aplicabile tatălui, nici mamei naturale, căci vom vedea că tutela

copiilor naturali nu se deschide de cât prin moartea

mamei

SECȚIUNEA II.
Despre tutela numită de tată sau mami

Drept străin,

lor.

(testamentară).

Art. 349. Dreptul personal de a alege prin testam
ent sau prin act
autentic, ) un tutore, rudenie sau străin, nul are
de cât cel din urmă dintre
părinţi, care încetează din viaţă. (Art. 350 urm.
856 urm. şi 1171.— Legea
din 1886 p. aut. actelor. Art. 7. L. din 1840
indentic. Art. 397. C. Fr.)
Art. 350. Mama căsătorită din nou căreia
nu sa lasat tutela fiilor
din însoţirea dintăi, nu poate să rândue
ască tutore asupra lor. (Art.
341—349. C. C. Art. 8 L. din 1840. Art.
399. C. Fr.)
Art. 351. Când mama cea din nou
căsătorită, căreia i s'a lasat
tutela, ar orândui, prin testament, sau
tru copiii din căsătoria de mai nainteprin act autentic *) un tutore pen,
în samă de cât numai când va fi întărit acea orânduire nu se va ținea
ă de cătră consiliul de familie.
(Art. 347, 349, 356 urm. C. C. Art,
9 L. din 1840 identic. Art. 400 C.
Fr.)
1) Curtea din laşi a admis implicit
sus citată. Dreptul pe 1885, No. această soluțiune în decisia may
Minorite. 116, nota 3. 1dem, Trib 37. Id. C. Paris. Repert. Dalloz.
un. Iaşi. Dreptul pe 1887, No.
DI. E. Mazlâm, în Dreptul pe
29.
1885, No. 77. V. Şi un articol
în
tul pe 1884, No. 50, unde am
discutat mai pe larg cestiu Drepnu să dică decă, că mama supr
nea
— .Să
aviețuitoare fiind în regulă
epitropă de drept (Art. 344), şi
generală
nici
o incapacitate nefiind anume
vedută de lege, ar urma că
preîn puterea legei, căci mamaŞi în acest caz ea să devie epitropă tot
nu e chiemată de drep
, copiilor sei, de cât sub
condiţiunea dea nu fi căsători t la epitropia.
) Codul Italian menţine
tă de al doile.
deosebirea ce legiuitorul
tată şi mamă; întradevăr,
nostru face între
în acest codice tatăl
de al doile, fără nici 0
formalitate, pe când mam se poate căsători
voace un sfat de familie
a trebue să eonspecial, care va hotâri
țiunea bunurilor Şi drep
dacă administratul
saunu asupra că. Ante-pro de educaţiune al copiilor va remânea
iect
ul
de revisuire
părăseşte de astă dată
pe legiuitorul Italian, elaborat de Laurent
nea de a convoca,
impunând obligaţiu-

3

consiliul de familie atât
tatălui cât
ne aprobărei tribunalului. și mamei şi
(Art. 386.)
uit
,
A
Ă
ce
,
diferența şi adese-ori chia caz, vine
r crugimea

.
E
) gmmbnt
btu
ele up ini
ate 1 „esist
ă în teestul corespun
dător francez, nică
l
in
ci
*) Aceste cuv
u inte nu se văd'î n sunt adaose de legiuitor l
'
|
tecst, însăă ar trebui
- tecstul să fie complect;
pai exe
să fiea Dopen
ar
tru c
ast-fel este, întrad

evăr, redactaţ Mt 34
9,

DESPRE

TUTELA

TESTAMENTARĂ.
— AT, 349—951.

RH.

Cel din urmă din părinți remas în viață,) fie chiar şi minor,

este singur autorisat de lege de a rândui un epitrop

testamentar,

rudenie sau străin, copiilor sei legitimi sau legitimaţi,?) pentru
timpul când el nu va mai fi în viaţă. Această epitropie se numeşte

testamentară,

rândaită prin

dieată, după

cum

se esprimă

codul

Caragea şi legiuirea din 1840, pentru că chiar atunci când
epitropul mar fi rânduit prin testament, funcțiunea sa nare să
înceapă de cât după moartea părintelui care Pa rânduit.
Această rânduire de epitrop se poate face atât prin testa- Nominaţiu-

ment, fie autentic, mistic sau olograf, cât și prin un osebit acte

autentificat de tribunal, conform legei din 1886.*)
Se înțelege că rânduirea epitropului este revocabilă

Pee

ca oră Revocarea

și care disposiţie testamentară (Art. 920 urm.), însă revocarea €Dtropului-

trebue să se facă în forma, cerută pentru actele de nominaţiune.
(Mass6-Verge€. asupra lui Zachariz I. p. 412, nota 15.)
De astă

dată, legiuitorul

nostru

arată

anume

formele

rân- Epitropulnu

duirei epitropului, de unde resultă că epitropul testamentar nare
putea fi rânduit prin un simplu act sub

semnătură

frâne

privată, după sub semnă-

cum poate să fie rânduit consiliul îngrijitor al mamei. Dife- ura privată.
rența este deci mare între Axt. 345 şi 349, căci, pe când în
casul Art.

345

nu

se

determină

nici

o formă,

în Art.

349

se

specifică din contra în mod limitativ că epitropul se va rândui
prin testament sau osebit act autentic.*)
1) La Romani,

tatăl putea în

tot-dea-una

să rânduească

un epitrop Drept Roman

copiilor sei, chiar atunci când el ar fi murit întăi, lăsând pe fe.
meea lui în viaţă, soluţiune care trecuse şi în codul Calimach:

„epitropia se cuvine, dice Art. 264 din acest codice (196 Austriac),
mai întâi la acela pe care Vau poftit tatăl, sau bunul sau străbunul, ete.“ V. şi Art. 266 Calimach (198 Austriac), după care mama
nu vine la epitropie decât în lipsa bunului despre tată. V. şi Art.
2 și 17, Parte III, Cap. 21. Cod. Caragea.
,

*) Acest drept de a orândui un epitrop fiind un atribut al puterei
părintești, nu se cuvine părinților adoptivi, de vreme ce ei nu
esercită, după cât am vădut, supră p. 7, nota 2, p. 40, nota 1 şi
p. 64, puterea părintească. Mama firească va avea însă dreptul de

şi dreptul
Yechi-

.

Adoptătorul
Și mama na
dreptul de a
rândui epi-

a alege un epitrop copiilor sei naturali recunoscuţi, pentru timpul
când ea nu va mai fi în viaţă, fiind că, în legislaţiunea noastră, ea

trop?

3) Sub legile noastre vechi, rânduirea nu se făcea de cât prin dieată,

Dreptul

are aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi mama legitimă.

adecă prin testament. —La Romani, când tatăl rânduea un epi- vechi şi drept
trop unui copil emancipat, sau când rânduirea se făcea prin un
oman.
codicil neconfirmat prin testament, sau prin ori ce act care nu era

de ultimă voință, acest epitrop, ca şi acel rânduit de mamă, trebuea să fie confirmat de magistrat: „Sed si emancipato filio tutor
a patre datus fuerit testamento,

confirmandus

ex sententia proesi-

dis omnimodo, id est, sine inquisitione.“ (Instit. L. 1. T. 13, $ 5.)
1) In caz de anularea
epitrop va

remânea

testamentului,
nulă;

se înţelege că şi rânduirea de Anulare tes

în caz însă

numai

de reducere a dig-

tamentuluie

18

CODUL

Epitropul
estamentir
Praf detutelă. Art.
„SO Meme
Soţul care.
ei

CIVIL—CARTEA

1.—TITLUL X. CAP. II.—ART,

949—35i.

Epitropul rânduit de părintele supravieţuitor poate să fie rudă
sau străin, puţin importă, şi acest epitrop, ca toţi cei-lalți, nu se
poate lepada de această sarcină de cât invocând una din Bcusele legale. *) (Art. 370 şi urm.) Legiuitorul nostru n'a mai reprodus în această privință Art. 401 din codul francez, care se

găseşte tradus în legiuirea de la 1840
tecst este de prisos, după cum observă

Din împrejurarea

un epitrop

numai

că legiuitorul

acelui

din urmă

(3 10), fiind că acest
Marcade, (II. 190.) |

a dat dreptul
părinte

care

de a rândui

încetează

din
lalt în viată ovaz, resultă că părintele care sar severși
întăi
din
viaţă
n'ar
ae
putea răpi celui-lalt tutela legală, prin rânduirea
unui epitrop
testamentar. țestamentar, după cum era cu putin
ță altă dată, tatăl având numai
libertatea de a rândui mamei un consiliu
îngrijitor.?) (A. 345.)
Soţul remas
Chiar însuşi soţul remas în viaţă nu poat
e nici o dată rânpoate Sai

dui

un epitrop copiilor sei, atunci când el nu
mai are tutelă
epitrop tes- legală, fie că el a fost esclu
s sau destituit din epitropie, căci,
cân
nu dmai ÎN asemene câz, €l este esclus
pănă şi din consiliul de familie
are tutela le|

„gală. Contro-

posiţieă testamentare (Art. 847), rânduirea,
va remânea validă, căci,
în asemene caz, testamentul esist
ă cu
toate că ar fi redus

Epitropul

| poate el &

timp doter
minat sau

sub condifiune?

Con-

să.

menț, fără ca acest act să
se cuprindă o disposiţie de fie un adevărat t estament, adecă fără
bunuri, ar fi
nul ă şi neavenită. Comp.
Marcade. IL. 189.

“il

“
1) Este de notatcă părintele supr
avie țuitor nu poate astădi să
pannte
le
dueascăoale
rânmai mulţi epitropi, după cum
singur. (V. p. 61, nota1.) Mai mult încă de era altă dată, ci numai unul
cât atâta, epitropul nu poate
nici o dată să fie rânduit

pentru un timp determinat,
condițiune Oare care. Laurent
sau sub o
. IV. 310, Demolombe.
Contra. 'Toullier, D. 1.
VII.
227. —
(parte 2-a) 1105, Duranton,
bry et Rau. 1. $ 89, p.
1IL. 439 Şi Au331, nota 5, care admit
rânduirea epitro-

tul Roma
d n

_

Quid când

ne ies

terdiot? GonrOvVersă,

“

la porțiu-

și earree se ved

e ŞișI astaădi
stă
admisă în Spa
pan
„Spaniol, 205) şi în alte leg
niia (V.
isl
aţi
uni ; „Ad certum tonul Lehr, Drept
impor, vel sub condit
vel ca: ceito
ione, Posse dari tut
orem non dubitatur.“
stit. Lib. 1. Tit. 14, S
(Inay
Şi Art. 40 din legiuirea
de la 1840,
'ân
du
i
2) Această soluțiuțiune
inci
ani,
este adevărat
:
Ă
iale
pizddacă,
ă chiar
e cinci ani.
ar fi incapabil dea esercita
ă
tutela, de pildă, iuteriqiațeanae
în viaţă
sat în pasa At. 268 € Pen.

Demolombe.

Caurroy,
VII. 156 . Laurent. IV
].
,
II.
UI 435, eetc. Con€ti: AUPIY et Rau. 1. $ 100,
p. 570: . IV. .
oțul interdictului
rânduească un €pi
po ate la moa
.

tro
rtea lui să
rebui să fie reinte p copiilor sci, însă soțul care era
gra
interdis va
t
în
epi
tro
pie la caz de
țiunei. Delvincourt,
rădicarea interdicI. p. 273 nota
2 (note

asupra p. 109.)

DESPRE HUTELA TESTAMEN
RĂ, —TA
ARD. 346—351,

13

(Art. 386), fie că el a fost numai scutit pentru o causă bine
cuvântată, fie în fine, că tutela n'a fost primită, în casul când
legea permite acest refus (Art. 346), căci tutela, testămentară,
fiind o urmare a tutelei legale, părintele nu poate transmite al-.
tora o putere pe care el n'o mai are:') Nemo dat guod non
habet. Codul Italian prevede formal că numai autorul care la
moartea sa esercită autoritatea părintească poate să orânduească
un €pitrop copiilor sei fie prin testament, fie prin act notariat.
Mai mult încă de cât atâta, cel din urmă părinte remas în Părintele nuviaţă n'ar putea rândui un epitrop testamentar copiilor sei, chiar Dati ao
atunci
când, în urma
Fi
,

refasului
.

de a primi
AF

de familie, căci

el ne mai având,

.

epitropia

sau a scu-te rândui un

zo

dativ de cătră

tirei sale, el ar fi fost numit epitrop

*1+1.]
epitrop testaCon.
pna
consiliul

în asemene caz, tutela legală,

troversă.

ci tutela dativă, n'o poate transmite altora, fiind şi el delegatul consiliului de familie.?)
Legiuitorul face însuşi aplicaţiunea acestui princip la un caz Rânduirea especial: mama, căsătorită de al doile care a fost menţinută în 4; partea
epitropie conform Art. 348 poate rândui un epitrop testamen- mamei recă-

tar copiilor sei din prima căsătorie, *) rudenie sau străin, şi chiar nori sa
pe barbatul

ei (Demolombe.

VII.

orânduire

168), însă această

epitropie.

nu se va ţinea în samă dacă nu va, fi întărită și cofirmată de A 5%
cătră sfatul familiei. *) Legiuitorul
1) Părintele

remas în viață care,

s'a temut, şi cu drept cuvânt,

pentru

o causă

oare care, nu maj are

tutela legală a copiilor sei, nu poate rândui acestor
epitrop testamentar, nici pentru ca acest epitrop să
acum tutela în locul lui, nică pentru timpul când el
în viață. Demolombe. VII. 158—163. Laurent. 1V.

din urmă un
gereze de pe
nu va mai fi
396. Mareade.

1102, după care mama care ar fi refusat

epitropia sau

II. 188. Aubry et Rau. L. $ 100, p. 310.—Contră.
(parte II-a)

tatăl care ar fi fost scutit pentru o causă legală

Toullier.

D. IL.

ar putea rândui

un epitrop spre a gera de pe acum îutela în loeul lor. — În cât
priveşte rânduirea de epitrop pentru timpul când părintele nu va
mai fi în viaţă, unii admit ca părintele care a fost scutit de epi-

tropie poate în tot-deauna să orânduească un epitrop, chiar dacă
tutela war fi vacantă la moartea lui, ci ar fi ocupată de un tutor
dativ (Daranton. II. 438. Ducaurroy. I. 598. Demante. IL. 146 bis

- TD, ea alţii nu admit acest drept al părintelui scutit,

de cât a-

păreri

nesocotese

tuncă când tutela va fi vacantă la moartea lui. Mass6-Verg€.

411.

nota 8. 'Faulier. Il.

p. 20.

Toate

aceste

IL. p.

respinse.
însă atât spiritul cât şi litera legeă, şi ca atare, cată a fi
164.

VII.
.
2) Laurent, IV. 398. MarcadE. II. 188.— Contra. Demolombe
Mass-Verge. L. p. 411. nota 8, în fine. Chardon. . Pus. tutel. IUL. o 3.
nici
3) Cât pentru copiii din căsătoria de al doile, nu mai remâne le rân:
să
putea
va
legală
tutela
avea
va
care
îndoială că mama
duească un epitrop testamentar fără confirmarea consiliului de dac
milie, afără de casul, bine înțeles, când ea sar mărita de a rele.
th
*) 'Patăl chiar căsătorit de al doile poate singur să orânduiască
are
el
cât
epitrop testamentar copiilor sei anteriori, întru
165,

lor legală. (Argum. din Art 340 şi 350.) Demolombe. VII.

Dreptul ma
Dre pt Ptr
din a dona

însoţire.
Dreptul ecui pieri
toriţ,

80

CODUL CIVIL—CARTEA L—ÎITLUL X.—CAP. [H. — ART, 349-354,
ca nu. cum-va, persoana rânduită de mamă

să fi fost impusă de

barbătul ei şi să nu presinte destule garanţii pentru interesul
minorilor. 'Tutela însă, în asemene caz, tot testamentară remâne,
căci consiliul nu face de cât să confirme alegerea făcută de

mamă, 1) de unde resultă că, la caz de scutire

tropului

testamentar,

nu se va deschide

din partea epi-

tutela, ascendenţilor,

tutela dativă, după cum se spune chiar formal în Art. 355.

ci

Desfacerea
Epitropul
rânduit de cătră mama căsătorită de al doile va
căsătoriei
3
d.
.
A
contractată trebui să fie confirmat de cătră- sfatul familiei,
chiar atunci când
eră
această rânduire ar fi fost făcută în urma desfacerei căsătoriei
troversă, Sale, prin moartea barbatului sau prin despărţenie,
căci legiuitorul nu mai poate să aibă încredere în alegerea
făcută de o
mamă
pentru

care în ochii lui nu mai are aceeaşi dragoste
copiii sei anteriori,

din causa

relațiunelor

și afecţiune

şi familiei ce

„a 'ş-a creat prin această nouă însoţire. 2)
Mama recăCât pentru mama care ar fi perdut epitropiea
prin faptul neconmenţinutăîn VOcărei consiliului

de familie (Art. 347), sau căreia consiliul
mar
Spore pu fi lasat epitropiea, ea nu are dreptul
de a rândui un epitrop tesepitrop tes- tamentar copiilor sei din prima
însoţire, prin aplicaţiunea, prinArt 859. CIPiUlui espus mai sus, după
care mama nu poate transmite altora

un drept pe care nul are

Acest drept

pravieţuitoare
Puterea discreţi
statonară
al de a,
familie.

aparţine

epitropă,

însă,

întru

ea însăşi. *)

fără nici o restricțiune,
cât ea

desi

străin.

mamei sude

al doile,
1) Consitiul de familie ar avea
, după unii, și de astă dată
isere
ți onar X
, o putere
dise
reţi
ă, Ca ŞI 2 în casul Art. 347,
de a confirma Bau nu persouna
aleasă de mamă fără a da nică
un motiv, şi fără ca închierele
să fie fie supuse contestațiun
sale
înaintea tribunal: ului, e onform
Pr. Civ. Demolombe. VII.ei 167.
Art. 638
:
Aubry

et Rau. 1, $ 96, p. 350 şi.

2

DreptRoman
dreptul
chit
şi ve-

nu s'a căsătorit

3)

)

[ep
Legile

Romane

tamentar unui copil sub
Această facultate o ave condiţiune însă d
a

şi mama

sub ace

8 e consider
al doile.
idera mai i
mult dat
i * de câtA persoanei:
Potius, / guam in personam, avere
tutoren TĂ d p
,
.
26. Tit. 2. de

Acest epitrop
Quasi

în rem

.
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DESPRE FUTELA ASORNDENȚILOI—
Afri, 350-354,

si

chiar atunci când barbatul ci “i-ar fi lasat un
consiliu îngrijitor, conform Art. 345.:) (V. Aubry et Rau.
IL. $ 100, p. 369.)
Despre

SECȚIUNEA. III,

tutela legitimă a ascendenţilor.

Art. 352. Când cel din urmă dintre părinţi,
care va înceta din viaţă,
n'a ales tutore asupra minorilor sei copii, tutela
revine de adreptul bunului după tată (fată? tatălui), ear în lipsa acestui,
(adecă, dacă bunul
de pe tată nu se mai află în viață), bunului după
mamă (tatăl mamei),
și

așa suindu-se după spiţe, astfel că ascendenții
tată să fie totdea-una preferaţi, înaintea ascendenţilor, în aceea după
linie
(sau mai bine
dis, în aceeaș spiță

2) după mamă. (Art. 349, 660 şi urm. 809$3. C.C.
Art. 11 L. din 1840 identice. Art. 402 Codul Francez.)
Art. 353. Dacă în lipsa bunului după tată şi a bunului după
mamă 3)
a minorilor, s'ar afla doi ascendenți de un grad mai sus (adec
ă străbuni),
cărora

se cuvine tutela, și care amândoi ar fi din linia despre tată

a minorului, atunci tutela revine de drept aceluia care sar găsi
a fi bunul
după tată al tatălui minorului. (Art. 352, 354 C. C. Art. 12
Legea din
1840 identic. Art. 403 Codul Francez.)
Art. 354.

Dacă o asemene concurență s'ar găsi între doi bubi al doile

străbuni) din linia după mamă, numirea se va tace de cătră consil
iul
de familie, care va fi însă dator a alege pe unul din acei ascendenți, (Art.
353, 357 urm. C. C. A. 13. L. din 1840 identic. Art. 404 C, Fr.)
.

Tutela legitimă a ascendenţilor,

afecțiunea ce suitorii

au în genere

întemeiată
pentru

pe dragostea şi

coboritorii lor, îşi are

origina sa în dreptul Roman, unde ea era cunoscută sub numele de tutela Agnaţilor (Instit. L. IL. 'T. 15), cu această, deo„fehire însă că, la Romani, asemene epitropie era încredinţată
ascendenţilor în calitatea lor de moştenitori presumtivi a minorului, în cât ei nu făceau

de cât să administreze

o avere

Deosebire
între dreptul

Roman și

dreptul Român.

pe care

aveau speranța de a o moșteni, *) ceea ce nu mai esistă astăgi,
iai

1) In acest din urmă caz, rânduirea epitropului testamentar se va face
fără consimţământul acestui consiliu şi fără confirmarea sfatului de
familie. Demolombe. VII. 152. Masse-Verge. 1. p. 410 nota 4.

%)

DI. Bonachi (1. p. 637) observă cu multă dreptate că tecstul cuprinde
o eroare de redacţiune, care provine din împrej urarea că legiuitorul n0sîru a reprodus tecstual $ 11 al legei din 1840, căci, în loc de linie, trebue citit spiță, după cum se esprimă şi tecstul corespunşlător francez.

%) Adecă, dacă bunul după tată sau dupii mamănu se mai află în
viață, căci, la caz când ei ar fi escluși, destituiţi sau depărtaţi din
epitropie, ar avea loc. tutela dativă, conform Art. 355, ear nu acea

pi)

legală. V. înfră, p. 82 şi 83 nota 3.
La Romani, în lipsă de tată şi mamă, precum Şi de epitrop testa- Drept Ro.
mentar, epitropia se cuvinea de drept celui mai de aproape moşte- man şi drep
nitor ab intestat al impuberului,

ascendenţii depărtând

rali și fiind în tot-dea-una preferaţi ascendentelor.

pe colate-

În caz de con

curență între mai mulţi ascendenți de secs bărbătesc, acei mai e
aproape aveau cu toţii de o potrivă tutela legitimă, esclugend, pe

acei mai depărtaţi. (Novella 118. Cap. 2 și 5.) V. şi Art. 3, ( ap
28 Cod. lui Andr. Donici, unde se glice că: acel din rudenii în

tul vechiă.
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CODUL

352—354.

II.—ART.

X.—CAP.

1.—TITLUL

CARTEA

CIVIL

de vreme ce ascendenţii pot fi chiemaţi la epitropie, cu toate
că ar fi depărtaţi de la moștenirea minorilor prin alte rude.
Atât

Casuri în care
ascendenţii
au epitropia

după

spiritul cât şi după

litera legei,

tutela legală a as-

cendenţilor vine imediat în urma tutelei testamentare, de unde
descendenţi- resultă că ascendenţii unu au epitropia legală a descendenților
19

lor minoră

şi neemancipaţi,

de cât în două

din urmă părinte remas în viață
rânduiun

epitrop

testamentar;

ceasuri:

1% când

sa sevârşit din viață

2” când

ascendentul

cel

fără a

cel mai

a-

propiet învestit cu epitropia sa sevârșit din viață, în care caz
vine ascendentul

din un grad

mai

depărtat,

după

ordinea

de-

terminată de lege, *) cu toate că asupra acestui din urmă punct
esistă controversă.

Nici o ascendentă afară
de mamă
n'are epitropia legală,

Casuri în
care tutela
legală a ascendenților
m'are loc,

:

(Vegi

înfra,

p. 84, nota

1.)

Tutela legitimă nu aparţine de cât ascendenților (parte bă

bătească)

(Art. 352,

354, 355),

căci, din ascendente numai

ear nici într'un caz ascendentelor,

mama, poate să fie epitopă

legală

după rânduială epitrop copiilor, carele după pravilă să şi protimăsește la clironomie. V. şi Art. 266 din codul Calimach (198 Austriac), după care, în lipsă de rânduire de epitrop din partea tatălui,
epitropia se cuvine întăi bunului despre tată, apoi mumei, şi după
aceasta, bunei despre tată, ear nefiind aceste, altei rudenii
mai aproape, parte bărbătească, celui mai bătrân, sau celui
mai vrednic,
din care se protimiseau tot-deauna rudele despre tată.
V. şi Art.4,5
din codul Caragea, Parte 3. Cap. 21.
1) Astfel, tutela legală a ascendenţilor n'are loc:
19 atunci când unul
din părinți sar afla încă în viaţă, chiar dacă
acest părinte parfi
primit epitropia (A. 346), oră ax fi fost aparat
destituit din epitropie. (A. 383 urm.) (Demolombe. (A, 370 urm.), sau
VII. 178. Laurent.
IV. 401. Mourlon. IL. 1105. Mass€-Verge. I.
p.
413,
nota 1); 2%epitropia legală a ascendenţilor nu va
avea loc atunci când soțul
supravieţuitor ar fi ales un epitrop testamentar
copiilor sei, chiar
dacă acest epitrop ar fi fost aparat,
eselus sau destituit, sau ar fi
incapabil de a esercita epitropia, căcă
singurul fapt al tatălui sau
al mamei de a alege un epitrop, fie
chiar şi incapabil, de pildăo
femee, ori un minor (Art. 383),
eselude tutela legitimă 'a ascendenfilor. „pemolombe. VH. 179—181.
Mourlon. |. 1105. Demante. II.
10,
bis I-—150
. 192,

Laurent,

bis IIL)
IV.

Duran on, HI, «441,
Duranton,
4

402,

i

Cu toate acestea, sunt unii (Marcade,

Aubry

Vergi

et Rau,

1

10

3 î3alOlp p. 812, nota 2,

Ti
2
Mass6-Vergă, 1. p. 413 nota 1
în fine) care susţin că n asemene caz, moartea
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Putuei
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DESPRE TUTELA ASCENDENȚILOR,
— ARE. 352-554.
(A. 344); este adevărat că Art. 383

telor de a fi epitrope,

însă

$ 3 permite şi ascenden-

aceasta

se înțelege

numai

vința epitropiei testamentare şi dative. 1)
Ascendenţii

de secs bărbătesc

33

sunt chiemaţi

în pri-

la epitropia le- Ordinea în

gală a descendenților, mâi întăi în consideraţiunea gradului lor denţii sunt
de înrudire

(spiţă), şi apoi

a liniei.

Cei mai

apropieţi

în gra- chiemaţi la

dul de înrudire sunt. chiemați fără deosebire de linie, aşa în Pip le

cât bunul de pe mamă

va fi preferat

străbunului

de pe tată, 352-354.

pentru că este rudă mai apropietă cu minorul. Intre ascendenii de acelaș grad, însă de linie deosebită, legea, preferă pe a-

cei din
aşa în
La caz
ambele
în linia

partea tatălui, pentru că descendentele îi poartă numele,
cât bunul de pe tată va fi preferat bunului de pe mamă.
când copilul minor și neemancipat, în lipsă de buni din
linii, ar avea doi străbuni în același grad de înrudire,
de pe tată, adecă tată] tatăluă a tatălui seu şi tatăl mamei

a tatălui seu, străbunul

de pe tată va fi preferat

tot din causa

comunităţei de nume. Această causă de preferență ne mai având însă ființă atunci când copilul ar avea doi străbuni în linia de pe mamă, adecă tatăl tatălui mamei şi tatăl mamei a,

mamei

lui, consiliul

de familie

va alege pe străbunul

care
i sar

părea, mai vrednic a îndeplini funcțiunea de epitrop. 'Tutela însă,

în asemene

caz, tot legală remâne,

pentru

că străbunul are e-

pitropia tot în puterea, legei şi consiliul de familie nu face de
cât a arăta pe cel mai vrednic, neputând să fie amândoi epitropi de odată.

(Marcade.

II. 191

la fine.)

Ascendenţii chiemaţi la epitropiă descendenților
lor nu sunt în Ascendenţii
drept a refusa epitropia, ca şi ceilalți epitropi, fără nici un mo- 1 Pot retusa
tiv legal, căci această facultate n'o are după lege de cât mama, scusă legală.
(Art. 346.)Ei nu vor putea deci a se apăra de această sarcină
de căt invocând o scusă legală, precum ar fi, de pildă vârsta,

lor prea înaintată, etc.?) (Art. 370—8382.)
La caz de scutire a ascendentului, ca și la caz de escluderea Depărtarea
ori destituirea lui din epitropie,

tutela, nu va trece la ascendentul ascendent

chiemat după dânsul, ci va avea loc tutela dativă.*) (Arg. din A. 355.) dă loc latuPNI

”

1) Demolombe. VII. 183. Mareade. II. 191. Massc-Verge. Î. p. 414 nota
4. Laurent. IV. 400.
— Proiectul codului francez chiema şi pe as:
cendente la epitropia legală, însă ele au fost eseluse în urmă, după observaţiunele lui Berlier, pentru că, pe lângă slăbăciunea secsului, se adaoge
la ele şi slăbăciunea vârstei înaintată. (V. Locre. Leg. Civ. III. p. 388.)
*) Demolombe. VII. 188. Laurent. IV. 404. Ducaurroy. |. 602.— Contră.

Loer6. Legisl. civ. VII. p.236. Această din urmă soluţiune era ad-

misă și în dreptul vechii al Franciei. Pothier. Des personnes. I. 150.
3) Laurent. IV. 405. Demolombe. VII. 187.— Contra. Dueaurroy. (].
602), dupa care tutela ar trece dela un ascendent la altul, nu numai în caz de moarte a ascendentului epitrop, dar chiar şi în caz

de escludere ori destituire din epitropie, ceea ce este contrar teca

tela dativă,
Controversă,

“Apt, 35.
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al epitro-

Ap
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Poe

SECŢIUNEA

Despre

IV,

tutela aleasă de cătră consiliul de familie

(dativă).

Art. 355.
Când un copil minor şi neemancipat ar remânea fără
tată şi mamă, fără tutore ales de cătră tatăl sau mama sa,
şi fără ascendenţi de secs bărbătesc, precum şi la întâmplare când
ind unul din cei pomeniţi mai sus, s'ar găsi sau în starea tutorele, fiesclusiunel
de care se va vorbi mai jos, sau după lege aparat
de tutelă, atunci
consiliul de familie va îngriji pentru numirea unui
alt tutore. (Art, 356,

urm. 310 urm. 383 urm. C. C. Art. 638 urm.
268 C. Pen.

Casuri înca-

Art.16 L. din 1840

Atât din cele mai

Pr. Civ Art

identice. Art. 405

C. Fr.)

13, 16, 23,

sus espuse, cât și din Art. 355 resultă că
re are loc tu- este loc a se rândui un epitr
op dativ în următoarele casuri: 10
când un copil minor și neemancipat
a remas fâră tată şi
mamă care
să esercite tutela legală (Art. 344 urm.)
, fără
tutore testamentar ales de cătră tatăl
sau
mama
sa
(Art.
349—351), şi fără ascendenți de secs
bărbă
tesc
care
se esercite tutela legală după Art. 352—354;
20 când mama remasă în viață nu voeşte a fi epitropă
(Art. 346); 3% când părintele supra-vieţuitor, epitropul
testamentar sau ascendentul

chiemat la, epitropie sunt incapabili
, aparați, escluşi ori destituiți din epitropie (Art. 370
urm. 383 urm.); 40 când mama
văduvă care se căsătoreşt

e de al
de familie sau nu este menţinută doile nu convoacă consiliul
consiliu (Art. 347, 348); 5% când în epitropie de cătră acest
epitropul testamentar nu mal
gerează

tutela pentru o causă oare
care, adecă, când el se esclude, se apără, se destitue,
sau moare; şi în fine, 60
când ascendentele cel mai apropiet
în înrudire cu minorul este
„
eselug ori destituit din epitr
apărat,
opie.?) .
„o minațiu.
Nominaţiunea epitropului dativ
se face de cătră consiliul de
lui dativ. familie convocat
conform Art, 356. *) Votul
consiliului de fa, la
tului Ar
Art.t 355
i , dupăă care devpăr
ă tar
tar ea sau escludere. a epiitr
tropului Xdă
dă
aurent. IV. 405. Demolo
mbe
Boileux. II. p. 327. Mar
ead
e.
Masst-Verge. I. p. 414
nota 2.
et Rau. |, $ 101, p. 372,, not
a 3,
jpstituirea
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oman.

. VII. . 187. , Demante .
II. 192. Valette. Cod.II IL. 150 i V.
— Contra. Duranton. INI, Ci. p503:
447 şi Aubry
dup
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lui, ar da loc la tutelaă care moartea ascendentului, ca și
dativă, ear nu la ace
)
V.p. 83, nota 3, Cât pen
a legală
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tro
versa ce esistă
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în acestă privință omologărei tribunalului,

de unde resultă că tribunalul care ar anula deliberarea consiliului de familie pentru că s'ar fi dat epitropia unui incapabil, nu poate rândui un epitrop dativ în locul consiliului, ei trebue
să convoace din nou consiliul pentru a procede la altă alegere.!)

Epitropul ales de consilii nu se poate apara de această sar- Sarcină pucină de cât invocând una din scusele legale (Art. 370), pentru
bis
că epitropia este o sarcină publică (munus publicum).2)

Epitropul nu va putea întra în administraţiunea averei de cât Intrarea
epi-

în urma

desevârşirei

catagrafiei

şi a înscrierei

ipotecei

legale

fubețiune.

(Argument din Art. 391 şi 1762 ab initio.) Numai tatăl şi mama Deosebirede
vor întra în funcţiune

imediat

după

facerea catagrafiei, pentru

-cez,

că ei sunt scutiți de ipoteca legală.*) (Art. 1767.) Respunderea însă a epitropului pentru lipsă de gestiune începe din
diua în care el a aflat că i sa deferit tutela: ex guo înnoluit tutori

se

tutorem

esse,

eum pertinere. (L. 5. $10.

scire

debet

periculum

tutele

ad

Dig. Lib. 26. Tit. 7, de administr.

*

et pericolo tutorum.) Din acel moment, întradevăr, el trebue să
ceară rădicarea, peceților sau chiar punerea lor, să facă actele

neaparat trebuitoare şi urgente, ete. (V. înfră, esplic. Art. 391.)
orânduea de comisiea epitropicească (în codul Austriac, tribunalul
pupilariii, das vormundschaftliche Gericht), ear după legea din 1840
($ 16), tut de sfatul de familie. In Valachia, epitropul dativ se rânduea de vorniciea obștelor, ear în urma promulgărei Regul. Organic,de obșteasca epitropie. (V. supra, p.62, nota 2.)—In Rusia, afară
de Polonia, unde se aplică codul francez, cu vare care modificări (L.
din 1825), împaratul dimpreună cu tribunalul competent rânduese
epitropul dativ. (V. Lehr. Drept Rusesc, 107.)—La Romani, epitropul
dativ era rânduit, după recomandaţia rudelor impuberului, de un magistrat special, în provincie, magistrații municipali sau apărătorii

oraşului (defensores), pentru oraşele care nu erau municipale, când

bunurile copilului nu întreceau valoarea de 500 de solidi (adecă
1,500 franci) şi preşedintele provinciei, câud valoarea era mai mare
(V. Instit, Lib. Î. T. 20, de Atiliano tutore ete.) ear, la Roma, de
pretorul oraşului sau de prefectul oraşului asistatde acest pretor şi
de 10 senatori, după cum copilul avea rangul ordinar, sau aparținea rangului s/lustris oră clarissimus. (Iustit. eod. $4 şi L. 1.

Cod. Lib. V. Tit. 33, de tutoribus vel curat. ilustr. vel elaris. pers.)
1) Laurent. IV. 407. Aubry et Rau. I. $ 102, p. 373. Curte Ilfov şi
Trib. Iaşi. Dreptul pe 1887, No. 4şi 29. Tribunalul n'ar putea rândui un epitrop în locul consiliului, de cât în casul Art. 367, adecă
atuncă când consiliul de familie legal convocat nu se va aduna.
2%) V. supră, p. 59, nota 1.— Consiliul de familie, ca şi părintele remas în
viață, nu poate rândui de cât un singur epitrop. (V.p. 61, nota, 1),
şi acest epitrop nu poate fi rânduit nici sub o condiţiune oare care, nică pe un timp determinat. (V.supru, p. 18, nota 1.)
3) In codul francez, epitropul întră în administrațiune din diua no- Deosebire de

minaţiunei sale, dacă ea a fost făcută în presenţasa, sau din diua la C. francez,
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Despre

Copiii

naturali

epitropia

fiind minori,

copiilor

naturali.

ca şi acei

legitimi,

pănă la vâr-

sta de 21 de ani, sunt incapabili dea cârmui averea
lor, şi ca atare au nevoe de un protector. De aică s'a
că copiii naturali trebue să aibă şi ei un epitrop.
chide însă acestă epitropie şi care este natura ei?

şi persoana
născut ideca
Când se desLegiuitorul

păstrează în această privință cea mai adâncă tăcere. Un punct
însă asupra cărui autorii par a, fi de acord în Francia este
că

copiii naturali sunt sub epitropie de la naștere pănă la majoritatea, lor. (Demolombe. VIII. 381.) Același sistem pare a fi
admis şi în codul Calimach: „cel nelegiuit copil, dice Art.
222
din acest codice al Moldovei, nu este desevârșit
supus puterei părinţilor sei, ci se ocârmueşte de cătră epitrop;
însă epiiropiea aceasta poatesă se deie şi tatălui (se
înţelege de comislea

epitropicească)

Bonachi

mama

va fi epitropa

o avere

de va fi vrednice

(|. p. 601), reproducând

de

copilului

administrat,

fără

teoria

de credință.“
lui

Demolombe,

seu din momentul
a ne

dice

DI, Gr.
(ice că

ce el va avea

tropie a mamei este legală sau dativă. însă dacă această cpiînsă foarte contestabilă, atât în dreptul Această soluțiune este
francez (V. Laurent. IV.
413—418), CAL şi mai cu samă, în dreptul nostru. Mama
natu.
rală care 'şi-a
recunoscut

copilul

seu,

fie chiar

adulterin

sau
mcestuos, având, întradevăr, în legislaţiunea
noastră,
aceleaşi
drepturi ȘI îndatoriri ca şi mama
legitimă, ea, trebue să aibă
administraţia legală a copiilor sei
minoră (V. supra, p. 37), de unde
resultă Că tutela nu mai are
nici un interes, puterea părinnotificărei,
Drept străin.
Cod Austriac, Italian,
ete.

(Art. 418 francez nereprodus
1 Produs însăîn cazîn $contrarii,
49 al legiurer
din 26 April 18109

în mai ae) ocontuo a codul Autriae lea că copi ”
la noi,

ci se cârmueşte

de băta un: e te > fara ioa
alai seu natural,
5e poate da tatălui:
„Uebrin ,
unter der eigentlichen ” titei si da “ aăogi ep tropia
dern wird pa cinema pozele en ” G esa It nioheliche Bind
E seines Hrzeugers, mich
s0n-

(Art. 184), tatăl sau mama, care af
“reaumosouubă Codul Italian
esercită, îu tut timpul minorităţei
sale tutela. leg: pu
copil; în caz de recunoaştere
natural
atât din
arte cena Dc eesti
raci, tutela aparţine tatălui. Dacă
tatălui, cât ŞI a ma
înceta în timpul mine seg
Dacă tutela partea legală
a părinţilor vinea
căror păriuți Bitu
orităţei
copiilor,

sau dacă e vorba de copii a
4 Ol
i
„Necunoscuţi şi care w'au fost
piciă,
atunci,
consiliul
de
tutelă (4 consigli ge rimiţi(i îutrun
eşte un epitron
“A osdati
onsigito
di tutela) îub
le rânduPitrop dativ. (Art. 248 )—După
suire (Art. 396,
Ante-proiectal
39
A
A
4 de revitea ambilor părin! întela copiilor naturali se deschide prin moara
ascendențilo, r, In caz când filie
iaţiunea nu este
in codul Olandez, cop
iii naturali au în tot
-

DESPRE

TUTELA

COPIILOR PĂRĂSIȚI,
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tească care se esercită de mamă fiind o îndestulă garanţie pentru copil. Nu este deci esact de a se dice, că copilul natural
va fi în tot-deauna sub tutelă pănă la majoritatea sa, căci însuși
Art. 141 invocat de Dl. Bonachi nu face să intervie epitropul
de cât în lipsa mamei. Numai acei copii naturali vor fi deci
sub epitropie a căror mamă ar fi necunoscută sau ar fi încetat
din viață. Moartea mamei care arfi cunoscută va da deci loc, în
lipsa unui epitrop testamentar rânduit de dânsa!) (Art. 349),
sau a unui ascendent din partea ei?) (Art. 352 urm.), la epitropia, dativă,

şi epitropul,

în asemene

caz, se va rândui

deun

consiliu de familie compus numai din rudele mamei, ear în lipsă
de rude, de amicii sau cunoscuţii ei. (Art. 359.) Cât pentru casul în care mama ar fi necunoscută, nu poate să fie vorba de
tutela testamentară, nici de acea a ascendenţilor, ci numai de
epitropiea dativă care se va rândui de tribunal sau de judecătorul de ocol pentru săteni (A. 62. L. din 1879), fiind imposibilitate de a se compune un consiliii de familie.*) Acesta este
sistemul care mi se pare singurul juridic în legislaţiunea noastră.
Despre

epitropia

In Francia,

copiilor

epitropia

găsiți sau orfani admişi

acestor

copii

în ospiciuri.

este regulată

anul III și decretul din

speciale (L. din 15 pluvi6se,

prin

19

legi

la-

3) Laurent. IV. 416. Aubry et Rau. II. $ 571. p. 114. Râpert. Dalloz. Minoritt. 693.— Contra. Demolombe. VIII. 385, 386, Ducaurroy,

I. 585, etc., după care tutela nu poate fi decât dativă.—Și la Ro-

mană, tatăl putea să rânduească un epitrop testamentar copiilor
sei naturali, însă sub condițiune de a le lasa o porţiune din patrimoniul seu şi dea fi epitropul confirmat. (L. 4. Cod. Lib. V. 29.)

,

*) în codul francez, nu poate săfie vorba de tutela ascendenților pentru Deosebire de
ea
copil naturali, fiind că aceşti copil nu întră în familia părintelui carei la po
a recunoscut (Art. 756 C. fr.), pe când la noi, copilul

natural întră în 4 tutelei as-

familia mamei, întoemai ca şi un copil legitim. (Art. 652, 671 şi 618.)

3) Laurent. IV. 417.—Contră.

Demolombe, VIII. 377, după care no-

minaţiunea sar face în tot-deauna de consiliul de familie care, în
lipsă de amici sau cunoscuţi, se va compune de persoane onorabile şi
milostive.—V. şi decisia Curţei din Iaşi (Dreptul pe 1883, No. 69)
care, în basa Art. 13 din legea comunală, a validat adopţiunea minorului Cracti contractată de primarul comunei Bacău, unde copilul fusese găsit. Această decisiune, pe care am aprobat-o și noi,
(V. P. L. parte II, p. 338, nota 2) validează adopţiunea sub cuvânt că primariul ar fi fost numit epitrop de tribunal cel puţin în

— Dreptul tribunalului de a rândui un epitrop unui
mod tacit.
mi se parecu atât mai necontestabilla noi, cu cât avem
natural
copil
un

tecst

care nu

esistă

în

Francia,

şi anume

Art,

367;

într ade-

când
văr, dacă tribunalul are dreptul de a numi un epitrop atunci
for:
consiliul de familie convocat după lege nu se poate întruni, a

consiliu
tiori, el trebue să aibă acest drept, atunci când asemene
hoc, la
ad
epitropul
ŞI
numi
va
tribunalul
Tot
nu poate să esiste.

caz de trebuință. (V. Art. 141

şi supră, P: 61 şi 62, nota 1.).

cendenţilor.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

L—TITLUL

X.—CAP.

II.

nuar 1811), ear la noi, legiuitorul a uitat cu desevârşire
de

a
se ocupa de soarta acestor nenorocite fiinţe,
căci nu avem NICI
o lege în această privință, afară de Art. 13
din legea comunală,
care pune îndatorire comunelor de a se îngriji
de copiii găsiți.
Legiuitorul vechii mai uman de cât acel
modern, departe de a
lasa pe acești copii în părăsire, se ocupă
din contra cu cea nai
mare solicitudine de soarta lor şi caută
a le asigura, viitorul,
căci, atât după Regulamentul Organic
al Valachiei (Anecsa 2,

Secţia 1—3, Cap. VIII), cât şi după
Regulamentul Moldovei
(Cap. III, Anecsa F, Secţia 3, Art.
111—131), copiii sermani
admiși în ospiciuri se află sub tutela
administraţiunei acestor
case, ele fiind datoare a se îngriji
de
creşterea şi educaţiunea
lor. La vârsta de

10 sau 12 ani cel mult, administra
ţiunea trebue să'i dee la învăţătura unui
meșteșug, sau chiar la școală,
dacă copilul

Dreptulvechi.

Reg.

Org. al
oldovei,

este înzestrat cu înteli
lachiei.) Aceşti copii sunt consideraţigență. (Art. 45 Regul. Vaca ai statului, şi el poate
săi întrebuinţeze după cum
va crede de cuviinţă, ținând
coteală de aptitudenele lor, ")
(Art. 43 Regul. Valachiei.) Leginisotorul vechiă este deci cu mult
superior legiuitorului modern.
1) Vedi

în

Manualul

administrati

urma.) chrisovul domnesc din v a] Moldovei (Tom. II. p. 562 şi
1 Ianuar 1852, prin care
tru amintire Grig, Alecs.
fericitul înGhi
ca Voevod înființează
pentru școală de moșit
un institut
cu un asil pentru prunci
i părăsiţi,

de soarta, acestor nenoro
cit
Art. 125. Epitropia se e şi nevinovate fiinţe:
va îngriji de copiii pri
mea, pănă Vor veni la
miţi în toată vrevâr
de a'și câştiga mijloacel sta de 10 ani, unde vor putea fi în stare
e
dot, 126. Când acești vieţuirei.
.
întra în slujbă, epitropia copii vor ajunge la o vârstă unde se poa
tă
se va îngriji a așeza
cuviineios felului
în casa unde să poată pe fiește care cu chipul
» Jura și spre a putseu,
dobândi o stare siea
cu cinste.
»ârt. 127. Așezând trăi
pe
Şte-care contract îns ] acești copii, e pitropia va alcătui
entru
cris, având în ved
ere mai întăi de a se
p sigu-

persoane

la epitropie.
SR
,

.

'

A

>

»

spre
Bpre

a se

„Ar
Arte.. 129. - Epi
PIt
tro
IOP
5oane cunoscute și pila nu va îîncredini ța pe acești Ă copiico
pi
cinstite, și
Dali
i cae Pre

arata

aceste

Â
pd la Ara

DESPRE TUTELA DATIVĂ.— ART, 357-—360.
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Compunerea consiliului de familie.
Art. 357.
Consiliul de familie se va compune cel puțin de cinci
rude, din care trei voi fi despre partea tatălui, şi două despre partea,
mamei 1); ear când despre partea unui din părinți nu ar fi vudenii, ca
să se poată îndeplini acest număr, lipsa să se îndeplinească cu rude de
partea celui-lalt părinte, păzindu-se rândueala de a se preferi tot-deauna cele mai de aproape rudenii despre fie-care linie. Rudenia se va
preferi înaintea afinului (cuscru) de acelaş grad, și întru rudeniile de
asemene grad, cel mai în vârstă se va preferi. (A. 358 urm. 365, 370 urm.
383 urm. 660 urm. C. C. A.268 C. Pen. A. 18 L. din 1840, A. 407 C.Fr.)
Art. 358.
Fraţii buni (adecă de un tată şi mamă) ai minorului
şi barbaţii surorilor bune sunt de drept membri ai consiliului de familie, fără a fi mărginit numărul lor; de vor fi însă mai puţini la număr
de cât cinci, alte rudenii vor fi chiemate spre complectarea consiliului.
(Art. 357 C. C. Art. 19 Legea din 1840 identic. Art. 408 C. Fr.)
Art. 359.
Când în districtul unde s'a deschis tutela nu se vor
găsi rudenii de aproape, în număr îndestulător spre complectarea con-

|

siliului (conform Art. 357), atunci tribunalul districtului va chiema pe

rudele cele mai de aproape ale mortului, sau mai bine dis, ale minorului *) din cuprinsul țărei; ear la caz de necomplectatea, consiliului cu
rudele cele mai de aproape ale mortului, atunci se vor chiema alte per-

soane din cetățenii

din aceeaş

comună

cunoscuţi că au

avut legătură -

de amicie neîntreruptă cu tatăl sau mama minorului. (Art. 357, 360 C.
C. Art. 20 Legea din 1840 identic. Art. 409 C. Fr.)
Art. 360.
Tribunalul (sau judecătorul 'de ocol pentru tutelele sătenilor) va putea, chiar în casul când se găseşte în cupriasul districtului (în care s'a deschis tutela 3) un număr îndestulător de rudenii sau
afini (cuseri) pentru a forma. consiliul de familie, să chieme pe alte rudenii (sau afini), mai apropieţi în grad sau tot de acelaș grad ca şi
rudeniile şi afinii presenți, domiciliate (sau mai bine dis cu locuința)
în alte districte, pentru a forma sau a eomplecta consiliul de familie.
(Art. 357, 358, 361 C. C. Art. 62. Legea din 1879 p. judecătorii de
ocoale. Art. 21. Legea din 1840. Art. 410 C. Fr.)
.

Consiliul de familie, după cum îl defineşte Art. 15 din legea Definiţiune.
stavilă desfrâului și a asigura pe cât îi stă cu putință curăţenia
moravurilor, care este cea mai mare garanţie a libertăţei și fără de
care legile cele mai bune remân neputincioase.
*)

După

codul

francez,

consiliul

de

familie

se

compune

din

6 rude

Deosebire

(câte 3 din fie-care parte) și de judecătorul de ocol care are glas de la codul
deliberativ şi preponderent, la caz de paritate de voturi (Art. 407,
416), ear după codul Italian (Art. 251), de patru membri constituiți
în permanență (Art. 249) și de pretorul ocolului (îl pretore) care'l
convoacă și] preşedează. La noi, membrii consiliului vor puteaîi cât
de mulţi, legea nehotărând nică un maximum, ci numai un minimum,

francez.

fără a putea însă fi mai puţini de cinci, şi în oră ce caz, numărul per-

soanelor de faţă trebuind
2)

5)

a fi tot-dea-una fără soţ. (Art. 366.)

Legiuitorul nostru, reproducând

legea din

1840,

se văd

în acest

presupune

că tutela, Tnesactitate

dativă sa deschis prin moartea tutorului legal; această espresiune
este însă inesactă, pentru că tutela dativă nu se deschide numai
prin moartea celui din urmă soţ remas în viaţă. (V. supră, p. 84.)
'Toate

cuvintele

subliniate

care

art. nu

esistă

tecst, însă ele ar ţrebui să fie pentru ca teestul să fie complect,

în

de tecsț,

„0
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CODUL

CIVIL.——QARTEA

L.—TITLUL X.

CAP. IL.—ART,

de la 1840, este o adunare de rudeniile
vârsnicului,

sau de

persoanele

351—360.

sau de încuscriţii ne-

cunoscute

că au

avut

legătură

de amiciţie cu părinții lui (Art. 359), care în fiinţa judecătoriei
ținutului unde reposatul ar fi avut locașul seu, sevârgesc lucrările atingătoare

de a lor competenţă.

Origina con- Această instituțiune necunoscută la noi altă dată, ca și la
siiuluide Romani,!) îşi are origina sa în dreptul coztamier fracez şi a

"fost întrodusă pentru prima oară în Moldova prin legea, de la 1840.
„Consiliul de - Consiliul de familie nu este un corp constituit în permanenţă,

camile nu după cum era, comisiea epitropicească,?)
la o convocare

la alta,

constituindu-se

ci se poate preface de

cu

alţi

membri,

după

împrejurări. (Laurent. IV. 451. Demolombe. VII. 211, 278.)
Atribuţiunea
Atribuţiunea consiliului de familie este de a alege şi dea decons; de fa- parta pe epitropi, de ai privighe, de ati împuternici a face oare
care acte, și în ori ce caz, dea supraveghe

Persoanele
Femeile, afară de mamă şi de
Sue i î- $ 3) nu pot face parte dintr'un
consiliu de nu sunt presupuse afi înzestrate
familie. ţe misiuni, Minorii, afară de tată
tive, nu pot fi nici epitropi nici

interesele

orfanilor.

cele-lalte ascendente (Art. 383
consiliu de familie, pentru că
cu esperiență neaparată acesşi mamă, pentru aceleași momembri a unui sfat de familie.

(Art. 383.) Membrii consiliului de familie trebue
să fie rude sau
afini cu nevârsnicul, căci, numai în lipsa
rudelor, se primesc
străinii (Art. 357, 359), pentru ca rudele
sunt cu drept cuvânt
presupuse a avea mai multă afecţiune pentru
minor de cât străinii.
Compunerea
Consiliul de familie se va compune
cel
puţin de cinci perde familie, s0ane (Art. 357 și 365), din
care trei vor fi rude *) din partea
Art 351.

tatălui, şi două numai din partea mamei,*)
şi numai când nu
vor esista rudenii din partea unui din
părinți
nici în județul
în care sa deschis
tutela,

nică

în

cuprinsul

lipsa lor se va îndeplini cu rudele
din partea,
Drept Ro-

1)

man,

,
3)
)

Consiliu
fag
ull dede
piilor af:
ral,

4)

5)

La

Romani,

rudele

unui

ţărei

(Art.

359),

celui-lalt părinte.?)

impube

nominațiunea, epitropului ca corpr sus Juris nu interveneau pentru
datorirea de a cere, în termen constituit, ci cu individ, având înpetent râuduirea unui epitrop, de un an, de la magistratul compedeapsă de a fi departat ca
nedemne de la moștenirea impuberusub
lui. (L. 10, Cod. Lib. VI. Tit. e 58.)
N: L din 1845 p. înființarea
acestei comisii, în Colecţia
TI],
u enia se va ţine în samă,
după dreptul comun, pănă la p. 624.
al 12-le
grad. (Argum. din Art. 676)
de familie, legiuitorul nostru — În privința compunerei consiliului
reproducând legea din 1840,
s'a deCon
Za siliul! de , familie a unui copi
l natural nu se poate compun
câ „de rude din partea, mamei,
e de
nu însă și din partea tatălui,
pentru că
u întră în familia tatălui nică
chiar prin recunoaștere. In
de să rude din par
lipsă
ar tea mam
ameei
t, se vor chii ema priiete
etenii
ni ei. (Art, 359.
Ciroulara comisiei epitropiceșt
) pune în vedere „judecătoi din 1845 (V. Colecţia af
ap
rie
sunt
datori a arata în proces i că membrii consiliului de familie

ul verbal

înrudirea

ce fie-care

are

DESPRE
Rudele,

TUTELA

din causă

DATIVĂ,
— ART, 357—960,

legăturei

lor de

sânge,
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sunt în tot-dea-una

preferate afinilor de acelaș grad;") între rudenii şi afini de aceeaşi spiță se va preferi acel mai în vârstă, pentru
supus a avea mai multă esperiență.

că e pre-

In cât . priveşte
afinitatea sau cuseria, trebue să decidem că ea Cuseria subș
a

va subsista

K

chiar în

urma

morței

>

soțului

.

care

o producea,

sistă chiar în
cui
morți

toate
că war fi remas nici un copil în urma lui, pentru că cus- fără copii a
R
»

.

cria o dată formată

-

nu poate

-

fi desfiinţată

A

..
de cât prin

nume tecst de lege care, în specie, nu esistă.?)

care
un a-5soțului
producea,

Controversă.

Fraţii buni şi cumnaţii majori ai nevârsnicului, ori unde ar Compunerea
i.
AER
.
.
.
fi domiciliaţi, şi ori care ar fi numărul lor, sunt cu toţii-. membri + consiliului
frații buni cuși

de drept în consiliul de familie, adecă fără a primi nici 0 con- cumnaţiimivocare, pentru că sunt rude cu minorul atât din partea tatălui norului, Art.
cât şi din partea mamei. Dacă aceşti fraţi și cumnaţi sunt în
număr de cinci cel puţin, sau mai mulți, ei vor compune singuri sfatul de familie,

afară

de casul, bine înţeles,

când

ei ar

fi în număr cu soţ, în care caz, tribunalul va chiema încă o
rudă pentrua se forma un număr fără soţ. (Art. 366.) Dacă «ei
sunt mai

puţini

de cinci, atunci

tribunalul,

sau judecătorul

de

ocol, pentru tutelele sătenilor, va complecta consiliul de familie
cu alte rude conform Art. 357 şi urm.”)
cu nevârsnicul sau cu părinţii lui, şi că sfatul familiei să nu fie
închegat cu mai puţine persoane de cât cinci, adeverindu-se toate
aceste în jurnalele ce se vor încheia.
— Dacă consiliul n'a fost compus cu majoritate din partea tatălui, după cum preserie Art. 357,
deliberarea nu va fi anulabilă de cât atunci când se va aduce vre-o
pagubă minorului. (Laurent. IV. 482.)
1) Cuserul care ar fi în un grad mai apropiet va fi însă preferat rudeniei de un grad mai depărtat. Mourlon. 1. 1113.
2) Argument din Ant. 188, după care desfacerea căsătoriei şi moartea
copiilor face, prin escepţiune, să înceteze cuseria numai în cât pri-

vește datoria alimentară dintre ginere și soacră, ear nu şi în alte
casuri. Comp. Art. 191 și 274 Pr. Civ. V. şi Tom. I. partea II,

p. 24. Aşa dar, după această părere, care mi se pare cea mai juridică, persoană care s'ar fi căsătorit cu sora minorului va trebui
chiemată la compunerea consiliului de familie acestui minor, chiar
dacă femeea sa ar fi murit fără a lasa copii. Demolombe. VII.
255. Valette sur Proudhon. Il.p. 315 și Cod. Civil. p. 525. Aubry
et Rau. [. $ 93, p. 339, nota 4. Mourlon. [. 1113. Duvergier asupra lui 'Toullier. | (Pantea II) 1112, nota b.— Contră. Morte ma
fille, mort mon gendre. Laurent. IV. 436. Ducaurroy. 1. 606. Mar.
cad€. II. 194. Duranton. II. 459, nota 1. Demante. Îl. 154. bis.
Deosebire
și
buni
fraţii
pe
numai
chiamă
nu
francez
3) 'Peestul corespundător
cumnaţii minorului, ci și pe ascendenţii apărați de tutelă, precum de la codul

şi pe văduvele ascendenţilor.

— După
(Art. 408 fr.)

Art. 252

din cod Italiin

codul Italian, sunt de drept membri în consiliul de familie: 10 ascendenții de secs bărbătesc ai minorului; 20 fraţii bună; și 3% unchii

lui. Art. 251 din acelaş codice permite minorului care ar fi împliniţ

-

”
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CODUL

Art. 359,

de
fie
în
în
din

CIVIL.—CARTEA

Rudele

L.—TITLUL

sau afinii minorului

X.—CAP.

II. ——ART.

care trebue să compue

359, 360.

consiliul

familie se vor lua din districtul în care sa deschis tutela,
că aceste persoane sunt domiciliate sau au numai reședința
acel judeţ.') Dacă însă în acest judeţ nu se găsesc rude
număr îndestulător spre complectarea consiliului cu trei rude
partea tatălui și două din partea mamei (Art. 357), atunci

tribunalulîn complect, sau judecătorul de ocol, pentru tutelele
sătenilor, va chiema pe rudele cele mai de aproape ale nevârs-

nicului din cuprinsul ţărei; şi numai, la caz de lipsă totală de

rude a nevârsnicului, atât din judeţul în care s'a deschis
tutela, cât şi din tot cuprinsul țărei, tribunalul va putea
chiema

pe amicii
rudele,

părinţilor

ori cât de

din comuna

departate

în

care

sa deschis

ar fi, fiind, după teestul

tutela, ?)
nostru, în

tot-dea-una, şi cu drept cuvânt preferate străinilor.)

Tribunalul, sau judecătorul de ocol, pentru
tutelele sătenilor
cuconsiliului
rude din(Art. 62 L. din 1879), are facu
ltatea de a compune sau de a
districte mai complecta, consi
Formarea

depărtate.
Facultatea,
judecătoriei,
Art. 360,

liul de familie (se înţelege cu cinci
membri cel
puţin potrivit Art. 357) cu alte rude aflăt
oare în alte districte,
dacă crede că
tru minor,

țiunea însă

trun

aceste rude presintă o mai mare gara
nţie penîndepărtând astfel rudele cele pres
ente, sub condi-

ca rudele din

grad de înrudire

maj

țin în gradul în care sar
îns

districtele

apropiet

mai

depărtate

cu nevârsnicul sau

găsi și rudele

presente.

să fie încel pu-

'Tribunalul

ănu va putea recurge la rudele
aflătoare cu locuinţa în alte
distriete, dacă cele care sar afla
de
faţă ar fi întrun grad de
înrudire mai apropiet cu mino
asemene,

să înlocuească

fraţii buni și cumnaţii

rul. “Tribunalul nu va putea
, de
cu rude sau afini din alte diştr
iete pe
minorulu

i

consiliul de familie potrivit
Art, 358.
Despre

care sunt de drept membri în

domiciliu]

(Demolombe. VII. 211, 272.)
iutelei.

Domiciliul tutelei este
acolo unde ea sa des
chis, Drept
vorbind însă, tutela, nu
are un domiciliu propri
u deosebit de
acel al minoru

PI
16 ani

Deosebire
de la codul

francez.

lui, pentru

că tutela nu este

o persoană

de a asista la deliberaţiun
ele consiliului de

morală,

familie,

însă

2) A L sar pula însă
convoca rudele car
;
îin treacăt în
Î cuprinsul acelui judeţ. . e numai di
Demolombe. VII
) După legea din 1840
VII. 211, la a fi fine.
(ş
adecă din întregul ţinu 20), amicii pot fi aleşi dintre finutași,
t în care sa deschis
epitropi
— a.
Cred că
i
fi chiemat pe
|
. care sa deschis tute
cât în acea în
la. Laurent. IV. 443.
Q. Lyon. D.P. 54 2,
S'ar viola deci legea
38.
de familie , de străini, atunci câna tribunalul
6
în loc de a chi ema
oma
ret
Rom. Secţia IL. Bulet, pe
rud
eleelemini orului. Cas.
187

5, p. 337. —Din

tecstul franca

re

DESPRE DOMICILIUL LUTBLEĂ.
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după cuni pare a o considera Curtea noastră supremă,!) ci domiciliul tutelei este acel al minorului; de aceea și Art. 373
|
|
vorbeşte de domiciliul minorului.
Tutela, ori care ar fi natura ei, se deschide la locul unde
minorul își are domiciliul, adecă la domiciliul tatălui seu (A. 93),

şi acolo trebue să se constitue sfatul de familie, în puterea
principiului după care toate actele juridice privitoare la interesele unei persoane trebue să se facă la domiciliul seu. Domiciliul primitiv âl tutelei, în cât priveşte copiii legitimi sau legitimați?), este deci acel al tatălui nevârsnicului. Acest domiciliă este el însă definitiv și neschimbător în tot timpul epitropiei, sau poate el să fie strămutat prin moartea, destituirea
ori escluderea

epitropului,

ceea

ce dă loc la o altă tutelă, sani

ptin strămutarea domiciliului epitropului? Cu alte cuvinte, consiliul de familie poate el să se formeze la domiciliul minorului care va fi acel al epitropului seu (Art. 93), sau trebue el
să se constitue numai la locul unde sa deschis epitropia, cu
toate că epitropul,

şi prin urmare,

şi minorul

ar fi domiciliață

în alt loc? Cestiunea este viu controversată. Unii voind a ocroti
interesele minorilor, susțin că nici odată consiliul de familie
nu se va putea forma şi întruni de cât la locul în care sa
deschis epitropia, pentru că alt-fel un epitrop de rea credință
mar avea de cât să'şi strămute domiciliul întrun loc foarte depărtat, unde să nu se găsească nici o rudă care să înţeleagă

interesele minorului, soluţiune care se vede admisă nu numai la
caz de schimbare de domicilii din partea epitropului, dar și
în caz când epitropul primitiv ar fi înlocuit prin altul.)
sultă, din contra, că judecătorul de pace poate să prefere amicii
presenți rudelor care sar găsi cu domiciliul mai departe.

) Cas. Rom. Bulet. pe 1867, p. 442, Secţia Civ. Vedi şi decisia dată,
în tutela def. Pavli. Dreptul pe 1884. No. 12. Suntși autori care

par a considera

tutela ca o persoană

morală

(V. Brocher, Drept

intern. p. 98—101), soluţiune pe care noi am respins-o dimpreună cu
Laurent (Drept internaţional, IV. 82.) V. şi Tomul ]. partea I. p. 192.
2) In cât priveşte copiii naturali, consiliul de familie se va aduna la Copii natu-

domiciliul mamei lor, unde ei își au domiciliul în momentul mor-

ței sale. V. Tomul

1. partea I, p. 273.

3) Demolombe.
VII. 248, 249. Valette sur Proudhon. II. p. 313. Aubry
et Rau. I.$ 92 bis. p. 337. Demante. II. 158 bis 1 şi II. Jurisprudenţa este în acelaș sens. D. P. 46.2. 171. D.P.48. 2. 58. D.P.54.

2. 234. D. P. 69. 1. 199. Idem. Cas.Fr. Repert. Dalloz. Minorite.
209, 10. —Intrun alt sistem se susține că domiciliul primitiv al
tutelei este neschimbător numai în privința tutelei dative şi acelei
testamentare, nu însă şi în privința tutelei legitime a părinţilor şi

a ascendenților, în privinţa căreia, domiciliul sar socoti acolo unde

„părintele sau ascendentul “și ar fi strămutat domiciliul. Sic. Curtea
din Iaşi, sub preşed. D-lui Liciu (decisie casată). Dreptul pe 1884,

No. 11. Idem. Ducanrroy. IL. 604. Duranton. III. 453. Toullier. D.

vali,

CODUL

CIVIL.

CARTEA

|. TITLUL

X. CAP.

IM.

Această teorie mi se pare însă inadmisibilă, mai ales în
legislaţiunea noastră, unde, tecstele se deosebesc de acele franceze. Domiciliul primitiv al tutelei fiind, întradevăr, legat de
domiciliul minorului, trebue să admitem ca consecință că do-

miciliul

tutelei se strămută de câte

ori se

strămută

şi domi-

ciliul minorului prin faptul schimbărei de epitrop, sau prin stră-

- mutarea domiciliului epitropului primitiv. Această soluţiune mi ge
pare cu atât mai juridică, cu cât domiciliul,în regulă

generală,

este de natura sa schimbător, şi legiuitorul n'a admis nici o
escepţiune la, acest principii în materie de tutelă. Consiliul de

familie va, fi deci convocat la domiciliul actual al minorului,
ear nu numai de cât la domiciliul unde s'a deschis tutela. Cât

pentru

casul în care

epitropul

tragă de la controlul rudelor

ar voi prin

fraudă

să se sus-

celor mai de aproape, aceste rude

nu vor avea, la caz de schimbarea domiciliului din partea epi-

tropului,

de cât a se face

cunoscute

tribunalului,

sau judecă-

torului de ocol, dacă e vorba de o tutelă privitoare
la săteni
(Art. 62 L.Jud. de ocoale), și judecătoria, usând de
facultatea

cei dă legea prin Art. 360, va convoca rudele
cele mai de
aproape, ori cât de departe ele ar fi domiciliate.
In resumat,
nu esista un domiciliii al tutelei, ci un domicilii
al
minorului
care

determină locul unde se va deschide tutela,
şi locul unde

trebue să se întrunească

sfatul

de familie.)

I. (parte II) 1114. -— n fine, după Mareade
(II. 200, 201), domiciliul tutelei ar fi neschimbător numai
în cât priveşte tutela dativă, nu însă și în cât

privește tutela
După codul Italian (Art. 249), urma legală sau testamentară.
t în această privință de Anteproiectul de revisuire (Art. 409), consi
tuit în permanenţă pentru tot timpul liul de familie este consticantonului unde se găseşte sediul princepitropiei pe lângă pretorul
ipal al afacerilor: minorului,
însă, dacă epitropul îşi strămută
domiciliul în alt canton, consiliul
» în puterea unei decisii a tribun. civil.
domiciliul tutelei, ci prevăd numai
i
)

ia se supune jurisdicţiunci locului
în care ea s'a deschis (|.i 45. Di
Lin
V. Tit. I şi
, Tit. 21, Ubi de ratiociniis, tars
i
guan me
pa ...Le Lb,
privatis..
) Laurent, IV, 441—450, — Casa Publicisa gu
UI.
ete.
ţiunea franveză dusășă a si
Supra primei sale teorii,
e
apunând în
poate fi convocat

A

la domiciliul

princip că sfatul

minorului,

de

familie

sa deschis epitropia. V. Râpert. care ar fi altul de cât
Dalloz. Afinorite. 210
.P. 46 1. 129, V. şi D.
P. 67.

acel unde

2. 60, D. P. 66. 5. 477
asaţiunea Română, reproduc
.—
mici iN deosebit de acel al ând ideea greşită că tutela are un domino
rulu
i, însăș a recunoscut că
unei uieleă poate fi strămutat,
sediul
însă numa

i după un avis prealabil
psaului de familie. (V. Drep
tul
pe
1884. No. 12.)-—În specia
pre care ne-am ocup
at pănă acum nu
poate să fie vorba
de
bâta
ilie, pentru că cesţi
se şti care
unea este tocmai ă de a
este locul unde trebue
d

şte convocat acest cons
iliu.
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DESPRE TUTELA DATIVĂ,
— ART, 356,381—366.
Convocarea

consiliului

de

familie.

Art 356.
Consiliul de familie se va aduna, sau prin cererea!)
oră căreia din rudeniile (sau afinii) minorului, sau a creditorilor lui,
sau a altor părți interesate, sau din oficii prin îngrijirea judecătoriei competente.—E liber ori care a da de ştire tribun. (sau judecătorului de ocol),
despre causele ce reclamă numirea unui tutore. (Art. 93, 95, 346, 347,
351 urm. 361, 387, 424 C. 0. Art. 62 L. din 1879. Art. 638—642 Pr. Civ.
At. 19, 16, 22, 268 C. Pen. A.17 L. din 1840 identic. Art. 406 C. Fr.)
Art. 361.
Termenul pentru întrunire se va regula de cătră tribunal (sau judecător de ocol, pentru săteni) în diua anume hotărîtă, potrivit cu apropierea, sau depărtarea locuinţei persoanelor ce au a fi chiemate.
(Art. 356. C. C. Art. 62 L, din 1879. A.22 L. din 1840 identic. Art. 411. C.Fr.)
Art 362.
Rudeniile, afinii sau amicii adunați (sau mai bine dis
convocați) astfeliti vor fi datori a merge în persoană, sau a fi înfăţoşați fie care de procuratori anume şi înadins rânduiți pentru aceasta.
Un procurator nu poate întățoşa mai mult de cât o singură persoană.
„ (Art. 363 urm. 1532, 1535 C. C. Art. 94 Pr. Civ. Art. 23 L. din 1840
identic. Art. 412 C. Fr.)
|
Art 364.
Oră ce rudă, cuseru sau amie convocat, şi care fără
scusă legitimă, nu va veni la adunare, se va supune la o amendă care
nu va trece peste 200 lei (vechi), și se va pronunța de cătră tribunal

(sau judecător de ocol) fără apel. (Art. 361 urm. 363 C.C. Art. 413 C. Fr.)

Art. 363.
De va urma legiuită aparare din partea chiemaţilor, şi
de se va găsi de cuviință ori a aştepta membrii ce lipsesc, ori ase îndeplini cu alte persoane, la un asemene caz, şi la ori care altul când
interesul minorului ar cere, tribunalul (sau judecătorul de pace, pentru
tutelele sătenilor) va putea hotări adunarea pentru o altă gi.2) (At.
362, 365 C. C. Art. 24 L. din 1840 identie. Art. 414 C. Fr.)

Art. 365.
tribunalul

Consiliul de familie, format după lege, se va aduna la

judeţului

de ocol, pentru

(sau Ja judec.

uude va decide preşedintele tribunalului

săteni),

sau aiurea

(ori judecătorul de ocol, pen-

tru săteni); aflarea de față a cinci membri cel puţin este obligatorie spre
a putea păşi în lucrare. (Art. 357, 358, 366 C. C. Art. 25din L. de la

i

1840 modificat. Art. 415 C. Fr. modificat.)

Consiliul se va presida de cătră cel mai în vârstă din
Art. 366
Chibsuirele se vor încheie după majoritatea voturilor,
presenți.
membrii
adecă cel puţin cu un glas mai mult peste jumătatea glasurilor persoanelor aflate de faţă, înţălegându-se că numărul persoanelor de faţă -

să fie tot-deauna fără soţ. (Art. 365 C. C. Art. 117 Pr. Civ. Art. 26 L.
,
|
din 1840. Art. 415, 416 C. Fr. modificate.)

Consiliul de familie se va convoca de judecătoria competentă
(tribunalul sau judecătorul de ocol pentru săteni), adecă de
judecătoria, domiciliului minorului (V. supră p. 92—94), în urma
cererei ce

se va face în acest

lui (Art. 346—348),

de

scop

rudele

sau

de cătră

Convocarea
consiliului
de

familie.

Art. 356.

mama, neversnicu-

afinii minorului,*)

chiar

3) Această espresiune este 'inesactă, căci legiuitorul a voit să glică că
convocarea, se va face

detribunal,

2) Art. 363 fiind în legătură

după cererea

persoanelor

aratate.

cu Art. 364 trebue să, vie în urma aces-

lui.
tui art, ca şi în teestul francez; de aceea, Pam așezat la locul
find că

3) Legea, numai din scapare din vedere, nu verbeşte de afini,
360, so
rudele şi afinii sunt puși pe. aceeaşi treaptă. (Art. 357,
195.
VII.
Demol.
452.
IV.
Laurent.
Il. 193 bis. II.

ete.). Demante.

Afini.

d

CODUL

CIVIL—CAETEA

1—ITILUL

X—0ÂP.

11.—ART.

dacă aceste rude sau afini mar face parte

de creditorii lui, sau alte părți

interesate,

din

356, 961.

sfatul familiei,

precum

ar fi dehito-

rii lui care ar avea, interes a se libera, de însuși epitropul, !) şi
chiar din oficiii de cătră judecătorie, fiind liber ori și cine a da
de știre judecătoriei despre causele ce reclamă numirea unui epi-

Deosehire

trop sau convocarea consiliului.) Judecătoria este datoare
a da
ascultare cererei de convocare făcută de persoanele în drept,*)
pe cândea nu este numai de cât obligată a asculta denunciarea cei Sar face potrivit Sultimal Art. 356. (Mourl].on.
1120.)
Persoanele

mai

sus

aratate

au

numai

facultatea

Potro, roptul datorirea de a provoca convocarea, consiliului, pe când, ear nu înla Romani,
dreptul Roăn.
Ast. 361.

Comunicarea

rudele care nu cereau

în termen de un

rau departate ca nedemne

an rânduirea unui

epitrop,

de la moştenirea impuberului.

"Termenul pentru întrunirea, consiliului se va
regula de judecătorie după împrejurăză, putând fi ori cât
de urgent, dându-se însă timpul material pentru înmânarea
citațiunelor Şi venirea membrilor

la locul întrunirei. 5)
Citaţiunea, în regulă generală, se comunică

citaţiunelor. portăreilor (A, 74Pr.

lor din 28 Noemb.

C.A. 93. [,

1865

Org. judec.

şi 31 Martie

prin

ministeriul

Regul.

1866); însă

portărei-

in

specie,
diua termenului se poate încunoştiința
membrilor care compun
consiliul de familie prin un avertisment
sau circulară comunicată de unaprod sau de ori care
altă persoană, ceea ce mai totdeauna se face în practică.)

Epitrop.
N
Minister pu.

Citaţiunea, va arata diua şi oara precum
localul întrunirei, fără însă a cuprinde
Au şi tainei
scopul cenvocărei.€)

.1) Legea nu vorbeşte de epitrop,
fiind că este tocmai vorba de
„ Yocarea consiliului pentru alegerea
con%) Ministeriul publice neavând dreptul unui epitrop.
de acţiune în materie civilă,
poate cere convocarea consiliului
de familie. (Laurent. IV. 453. nu
mol. VII. 287); el va putea
Deda
causele care reclamă .convoear numai de ştire judecătoriei despre
ea consiliu—luDup
A
i.ă codul Italian
ay
20
a
pei. Aeinocat de cătră procuror.
) Inc jiorea care ar refusa
convocarea statului de fami
recur
pLoc
ulie ar fi supusă
apelului;Ye ear i judecăto
ător
ii care mar
"ap da nici
rii
ici 0 ord
onanţă,za ar puteafi
urmăriţi pe cale de acţiun
e
rent. IV. 454. Demolombe recursorie,. (Art. 305—315 Pe. Civ.) Lau.
VII.
Deosebire de
4 După tecsul corespundăto
la codul |
cel puţin tre ile libere r francez (411
între diua chi
.
“a noi, termenul este cu
totul lasat
iarea,
j
ătoriei
5 140 și 180

) Qitaţiunea Pr.se Pen.
ă care se dă cărabetiarea eee
poate dup
com
unica și verbal
rul care n'ar

Lacună.

A.

fi fost
| 364), şi deliberarea faţă n'ar putea-f condamnat la amendă
nu va putea să aibă
(Art
,
loc fără dânsul (at
el mar
fost legalmente convocat.
Laur. 1V. 455. Demol.
») Laurent, „loco it Dem
VII 290
ololombe. VII.

288. Arfi fost însă mul
ca egiuitorul să fi
t mai
prescris aratarea sco
ru ca membrii consil
pului întrunirej
iul
ui
pensă
se
poată pregăti de mai
poată lua informaţiuni
'nainte și să
asupra obiectului del
bine

iberaţiunei

)

DESPRE

TUTELA

DATIVĂ.
— ARI, 362,

97.

Membrii care compun sfatul de familie, fie rude, fie străini, Art. 362,
nu sunt datori a lua numai de cât parte în persoană la, deliberările consiliului,

ce legiuitorul

nu prescrie

în specie

o procură

autentică,

e

după cum prescrie formal codul Italian (Art.

255), ci au facultatea de a trimete în locul lor un mandatar
anume şi înadins rânduit pentru aceasta, adecă învestit cu o procură specială,') însă numai legalisată (Art. 94 Pr. Civ.), de vreme
după

cum se prescrie prin Art. 23, 1781 şi 1788. Disposiţiunea care
permite membrilor consiliului de familie a fi înlocuiţi prin man-

datari este escepţională și întemeietă mai mult pe echitate, căci,
în regulă generală, membrii unui corp deliberativ trebue să

ice

parte în persoană la deliberările

lor fiind eminamente

acelui

personală.

corp,

funcțiunea

Din faptul că mandatul trebue să fie special, nu resulă însă

Nulitatea

ca mândantele poate să impue mandatarului ceea ce el trebue i
să facă, de pildă,

să arăte persoana

care urmează

a fi numită

epitrop; un asemene mandat imperativ ar fi considerat ea nul
și contrar însuși scopului deliberărei, pentru că membrii con-

siliului trebue

să se lumineze

din desbateri.?)

Din faptul că mandatarul înlocueşte pe un membru al con- Persoanele
siliului resultă însă că persoanele incapabile de a figura ca mem- incvabile nu

bri în consiliul

de familie, de pildă,

383) nu pot fi nici mandatari. 5)
Legiuitorul,

în fine, adaogă

că un

minorii

şi femeile

procurator

făţoșa mai mult de cât o singură persoană,

(Art.

n'ar putea

pentru

datari.

în- Un mandatar

că atunci aţa

a a

nar mai fi cinci membri cel puţin, după cum cerelegea (Art, dată mai mult
Pi
.
N
:
,
3
ae
351 şi 365), şi pentru că deliberarea
n'ar mai fi cu putință?)a de une memIn regulă generală, mandatarul poate substitui, după cuma Mandatarul

decis și curtea din Iaşi, sub preşed.
1)

Mandatul

trebue

să fie special,

adecă

D-lui N. Bârzu, pe altul 1 poate aub-

EI

.

să deie

dreptul

de

„

a deli-

bera asupra unei afaceri anume determinată, sau asupra unor afaceri care au a fi tratate într'o întrunire anume determinată. (Argum. din Art. 1535.) Demolombe. VII. 292. Nu s'ar putea deci da

mandat unui al treile pentrn a înlocui pe un membru

al consiliu-

lui de familie în permanență la toate deliberările consiliului, pentru că un asemene mandat n'ar mai fi special, ci general, şi legiuitorul care a compus consiliul de familie din rudele. cele mai
apropicte ale nevârsnicului n'a putut permite acestor persoane a
abdica cu totul misiunea lor în mânele unor persoane străine în
care legiuitorul n'ar mai avea aceeași încredere.
*) Laurent. IV. 457. Demolombe. VII. 295. Ducaurroy. L. 611. Durant. III. 456. Aub. Rau. ]. $ 94, p. 344, nota 6. D. P. 52.2.174.
5) Laurent. loco eit. Demolombe. VII. 296. Aubry et Rau. 1. $ 94,
loco cit. nota 7. Curte din Orlâans. D. P. 50. 2. 60.
*) 'Tot pentru aceleaşi motive, un membru present n'ar putea repre-

sinta în acelaş timp pe un membru absent. Laurent. IV. 457
Curte din Turino. Repert. Dalloz. Interdiction. 256, 10.

și

tul în locul

seu.
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conut

CIV

în locul seu,

CARTEA

însă

ÎETELUL

pe respunderea

X—0AP.

1E—ART.

569, 564.

(V.

Dreptul

sa personală,

pe 1886, No. 31), chiar atunci când mandatul ar fi mut asupra sub-

stituirei (Argum. din Art. 1542); nu credînsă că asemene substituţiune să fie permisă în materia care ne preocupă, și această
oprire mi

se pare

a resulta în deajuns

din

cuvintele

„anume și

înadins rânduiți pentru aceasta“ care nu esistă în tecstul francez și care sunt luate din legea de la 1840 ($ 23). Mandatul
este deci, în asemene materie, nu numai special, dar şi personal,
pentru ca nu cum-va

mandatarul

să compromită interesele mino-

rului prin substituirea unei persoane care n'ar avea esperienţa
Art. 384,

neaparată pentru asemene afaceri.!)
Ori ce membru al consiliului de familie formal convocat,) fie
chiar şi un ascendent, care nu se va înfăţoşa, la termenul hotărît, fie în persoană, fie prin procurator (Art. 362), fără
a propune și a dovedi o scusă legală,*) precum ar fi, de pildă, un caz

de boală, saualtă scusă care se va aprecia în mod

suveran de

judecătorie, vafi condamnat la o amendă de la 1-—200 lei vechi 4)

cel mult, care se va pronunţa fără apel?) de tribunal sau de judecătorul de ocol în cât priveşte tutela sătenilor.
Membrul

care ar veni la întrunire,

parte la deliberare,

nu

va

lia non sunt extendenda.*)

Art. 363.

însă

putea
fi condamnat

ar refusa
la amendă:

de a lua
Pena-

Judecătoria are nu numai facultatea de a scuti pe membrul absentde amenda la care fusese condamnat, dar încă şi de al în-

locui prin altul (Art. 351—360), pentru ca lipsa acestui
membru să nu poată paralisa, interesele minorului,”) şi
această măsură va trebui mai ales luată atunci când consiliul se
va compune numai de cinci membri, căci, în asemene caz,
lipsa obici-

nuită a unui din membri ar împedica consiliul de a delibera.
(Art. 365.) In asemene caz, deliberarea se va, amâna
pe altă

Scusele tute:
lei nu sunt a-

plicabile
membrilor
cons. de fa
milie,

1) Aceasta pare a fi şi părerea D-lui Bonachi,
însă că mandatarul ar avea dreptul de substiI, p. 657— .Mi se pare
tuire, atuncă când acest drept i ar fi fost concedat de manda
ntele
seu, care ar fi ara, tat și persoana ce urmează a fi
substituită.
) Membrul carear fi fost convocat
, amendă. (Vegi supra, p. 96, nota verbal nu va putea fi pus la
) Persoanele chiemate a compune un5.)
consiliu de familie nu se pot
apara de această sarcină propunând
scusele admise de Art. 370 şi
pi U- în favoarea epitropilor. V.
înfra, esplie. Art. 386.
;
5)

„

) 200 lei vechi fae 14 lei noi şi 1 bani.
V. tabela din legea de la
22 April 1861.—Codul francez
prevede un mazimum de 50 lei noi.
Membrul care ar avea o scusă binecuvântată
va putea prin o simplă
suplică cere descarcarea sa. (Art. 363.)

Laurent. IV. 456. Cas. Fr. Râpert. Dalloz
. Minoritc.
consiliului de farnilie convocat după 220.
lege, care nu
Sa presentat la termenul hotărit şi
care
n'a
adus
nică
o scusăbinecuventată, va putea fi înlocuit prin altul. 'Prib
Lyon. D. P.70.3. 104.

) Astfel, membrul

DESPRE TUTELA DATIVĂ.
— Ar, 383, 368,566,
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di, când se va convoca şi membrul nou. Judecătoria, poate, de
asemene, să îngăduească membrii absenți și să nw'i -înlocuească
prin alții, atunci bună oară când nu va vedea nici 0 rea voință din partea, lor, şi când acesti membri ar arata mult inte-

res pentru

afacerele minorului,

în care caz va fi earăşi nevoe

de o nouă amânare. Remâne însă bine înţeles că de câte ori
vor fi cinci membri presenți şi procedura, va, fi complectă în
privința celor absenţi, consiliul va putea delibera. (Art. 365.)
Tecstul nostru mai adaogă încă că tribunalul va putea amâna, Inesactitate

deliberarea

consiliului

pentru

o altă

di, chiar când membrii

fi în complect, atunci când asemene amânare

ar

de tecst.

ar fi în interesul

minorului. Această amânare nu va putea însă să aibă loc de
cât atunci când consiliul însuși o va cere, căci, tribunalul, la,

noi, nu iea, parte la deliberările sfatului de familie, pentru

putea

aprecia

dacă

acest

pentru a putea delibera.

consiliu

are

elemente

a

îndestulătoare

Consiliul de familie legiuit format, adecă conform Art, 357—
360, se adună, în regulă generală, la tribunalul judeţului, sau

Art. 365.

la judecătorul de ocol pentru tutelele sătenilor (Art. 62 Legea
din 1879), afară de casul când preşedintele tribunalului (ear

nu tribunalul în complect) sau judecătorul de ocol va dispune adunarea în alt loc, de pildă, la casa mortului, după cum pre-

vede legiuirea, din 1840 pertru facerea inventarului ($ 25), sau
chiar la locuinţa unuia din membrii consiliului. Aflarea de faţă a
cinci membri cel puţin este neaparată spre a putea delibera.!)
Consiliul se va presida de cel mai în vârstă din membrii presenți,
ear nu de judecătorul de ocol, ca în Francia,?) şi unul din membrii
consiliului va scrie procesul verbal. Şedinţele consiliului de fa1) La caz când

consiliul sar compune

numai de cinci membri,

trebui să fie toţi de față pentru a se putea păşi în lucrare.

Art. 366.

ei vor

Dacă

consiliul se compune de mai mulți membri, (V. p. 89, nota 1) deliberarea va putea să aibă loc numai în cinci, însă, atunci, procedura va trebui să fie complectă în privința membrilor absenţi, căci de altmintrele nu sar putea lua nică o disposiţie. Măreade. II. 207. Legiuirea din 1840 cere, ca şi codul francez, presenţa, a două treimi

din totalitatea, mădulărilor adunarei. V. şi circul. comisiei epitropiceşti din 23 Iunie 1845,

precum

şi circul. minist.

dreptăţei

din

29 Iulie 1857. (Colecţia Pastia, p. 636 şi 1100.)—După codul Ita-

lian (Art. 258), deliberarea nu poate să fie validă, de cât atunci
când toți membrii consiliului au fost convocați, şi când deliberarea
a fost luată cel puţin de trei membri dimpreună cu pretorul.
2) După legea noastră, nici președintele
nică
, judecătorii nu pot lua peosebire de
parte la deliberările consiliului snb pedeapsă de nulitate. V. în la tecatul
colecția Ini Sc. Pastia, p. 1384, oficia Minist. dreptăţei din 20 francez,
Fevruar 1861, lămuritoare că judecătorii pot fi membri în consi-

liul de familie ca simpli particulari, “însă că ei nn pot lua parte
ca judecători la, casurile privitoare pe acele case.

100
Majoritate
absolută.
Art. 366.

CODUL

CIVIL.— CARTEA

Î.—TITLUL

X.—CAP.

306,

II.—ART,

milie nu sunt publice, pentru a nu se divulga secretul familiilor.)
Chibsuirile consiliului se vor încheie după majoritatea abaolută a voturilor (adecă jumatate

de glasuri

din

membrii

deli-

beranţi, plus unul cel puţin) numărul persoanelor de faţă trebuind a fi în tot-deauna fără soţ, pentru a nu fi paritate de voturi. La caz de a fi majoritate şi minoritate, fie care membru
îşi va arata părerea sa în procesul verbal, fără însă a fi dator a

o motiva.?) (Art. 638 Pr. Civ.)
Aplicaţiunea
Art, 117 Pr.
Civ. Controversă.

La caz când nu sar putea forma majoritatea absolută pentru că sar ivi mai multe păreri, membrii în numer mai mic

sunt datoria se nni cu una din opiniile primite
în număr mai mare.*) (Vedi Art. 117 Pr. Civ.)

')

Aubry ei Rau. I. $ 94, p.
III. 454. Grefierii deci nu
copii de pe deliberările
Pr. Civ. Demolombe. VII.

de

membrii

344. Demolombe. VII. 301. Duranton.
suntobligaţi a elibera persoanelor străine
sfatului de familie, conform Art. 134
302. Masse-Verge. 1. p. 397, nota 18.

V. în colecţia lui Se. Pastia, adresa Minist. dreptăţei din 24 fovr.

Motivarea
delib. sfat. de
familie. Art.

388 şi 11763.

1849 cătră comisiea epitropicească, lămuritoare că este slobod a se
da copii de pe dovedile aflătoare în actele de epitropii numai
2 " epitropului
4 sau . curatorului.
a
11
1.
) Legea cere motivarea deliberărilor
consiliului de familie numai . în două .
casuri: 1% când e vorba de escluderea sau destituirea epitropului
(Art. 388); și 20 când e vorba dea se hotări suma pentru care trebue să
se iee inscripţiune ipotecarie. (A. 1763.) V. Laurent. IV. 463. Idem. Car.

r6-Chauveau. Proced. Civ. VI. (parte ÎI) Quest. 2994 Dl. Nanoveanu

i)

p. 1508, citeaz
o decisie
ă a curței din Bucureşti care ar fi admis că
ori ce deliberare a sfatului de familiear trebui motivată, soluţiune
care mi se pare cu totul greşităși chiar contrarie legei.
Analogie din Art. 117. Pr. Civ. Aubry etRau.1. Ş 94, p. 345. Demolombe. VII. 314. Mareade. II. 208. Valette sur Proudhon. II. p 323,
nota a. Ducaurroy. I. 614.—Contrd. Laurent. IV. 462, după
care
Ant; 117 Pr. Civ. n'ar fi aplicabil în specie, fiind o disposiţie
escepțională.—Ce se va întâmpla însă când membrii în număr
mai
mic nu vor voi aşi schimba părerea şi a se uni
cu acefeares'ar
Sâsi în numâr mai mare? Cestiunea este controversat
unii, tribunalul ar putea să chieme un alt membru ă; 10 După
şi chiar mai
mulți spre a forma majoritatea, ceea ce la noi sar
putea foarte UȘOr
admite, pentru

că legiuitorul nostru mărginește numai minimum
DU insă ŞI mazimum membrilor consiliului, (V.
p. 89, nota 1), după
euna face codul francez. Duranton. III.
466.
Mareade. Îl. 209,
După alții, tribunalul ar putea
să convoace,

un nou consiliu de fa-

;
<
:
.
21.—In
la noi,
Sar
putea foarte bine
susținea că însuşi tribunalul sau fine,
judecătorul
dee ocol pentru sătenen),
i, va putea înlocui i consiliul
ili
d
ili
ibevând în cur gpsilitlal. WAreument
din Art. 367 gigolo, delibe:

în

ne.

ul francez.) V. Bonachi, |. p. 665 şi
Dueaurrov.
1.614
In oră ce caz, părerea lui Maread€
dr.
209), căre pare
țămi la urma urmei cu o majoritate
relativă, nu poate

Inlocuirea
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DATIVĂ.— ART, 567.

TUTELA

DESPRE

sfatului de familie

de cătră judecătorie.

Art. 367.
Spre a nu se compromite interesele minorilor prin întârdiere, când consiliul de familie, convocat după lege, nu se va aduna
la termenul prescris, afară de casul aratat de Art. 363, tribunalul districtului (sau judecătorul de ocol, pentru tutelele sătenilor) va păşi cu
lucrarea

din

şi va

oficii,

îndeplini

ce are

datoria

consiliul

de

familie

după lege, arătând aceasta anume în jurnalul ce va încheiea. După o
asemenea lucrare, ori ce propunere sar face din partea consiliului de
familie nu va fi primită. (Art. 361, 368, 3173, 391 C. C. Art. 62 L. din
1819p. judec. de ocoale. Art. 27. Legea din 1840 identic.)

Acest art. care lipseşte în tecstul

francez și pe

care le-

giuitorul nostru La luat din legiuirea de la 1840, dă drept,
prin escepţiune, tribunalului sau judecătorului de ocol, în pri-

vinţa sătenilor (Art. 62 L. din 1879), dea se îmbraca cu atribuţiunele

de familie întrun

consiliului

singur

caz, atunci când

consiliul de familie, deși legiuit chiemat (Art. 72 Pr. Civ.), nu
se întruneşte în număr pentru a putea delibera. Tribunalul, în
acest caz escepţional, are nu numai dreptul dar şi îndatorirea
minorilor

de a lua în interesul

putut-o

ori ce dispoziţie

lua sfatul de familie, de pildă,

pe care ar fi

de a numi un

epitrop

dativ (Art. 355), dea autorisa primirea, sau lepădarea unei moşteniri ori a unei donațiuni (Art. 405, 40%), pornirea în numele

minorului a unei acţiuni imobiliare (Art. 408), etc. In casul însă

a Art. 363, adecă

atunci când

membrii

absenţi

bine cuvântată, tribunalul nu va putea înlocui
comite un esces de putere.

ar aveao scusă

consiliul fără a

Tribunalul va trebui deci să useze

cu moderaţiune de acest drept escepţional și el nu va fi dator
a păşi în lucrare de cât atunci când cestiunea ar fi urgentă și
întârdierea ar fi dăunătoare minorului.)
Var

însă

trebui

să

credem

că o dată

ce sar

constata

în fapt Tribunalul

neîntrunirea consiliului de familie, tribunâlul Par putea înlocui nu poate fa

pentru
tutulei, căci legiuitorul : n'a, liul
pentru toate afacerile şi tot timpul
toate aface.
Ag 4
4
tutelei.
zile
dispoprivința
în
cât
de
l
escepţiona
înțeles a'i da acest drept
în legislaţiunea noastră,

fi admisă

această părere fiind

contrarie

însuși testului Art. 366, care curmând controversa ce esistă asu-

-_pra acestui punct în Francia,
1) Cas. Rom. Bulet. Secţia I. pe
art. fiind escepţional, ar trebui
prevâdut, adecă numai atunci

admite formal majoritatea absolută.
1883,p. 1189.—După principii, acest
să se aplice numai în casul anume
când consiliul nu sar întrunila ter-

menul prescris şi cestiunea ar fi de natură urgentă. V. decisia Cas.
mai

Rom. mai
poată încă
întruni, nu
notă 3), şi
consiliu,

de

sus citată. Necesitatea însă face ca tribunalul săînlocui sfatul de familie, atunci când, deși consiliul sar
gar putea forma majoritatea absolută (V. supră, p. 100,
a se putea forma un
atunci când nu ar fi posibilitatea de
pildă în privinţa

cută. (V. supră,

copiilor

p. 81, nota 3.)

naturali

fără mamă

cunos-
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

1.

TITLUL

X.

CAP.

II.

ART.

367, 368.

giţiunelor pe care consiliul ar fi trebuit să le ieie în adunarea
Motivarea
închierei tribunatului.

Ă
|
care nu sa putut forma.!)
Tribunalul, de câte ori ar socoti necesar de a se îmbraca cu

atribuţiunele. consiliului de familie, va trebui să justifice ames-

tecul seu în atribuţiunele acestui consilii, arătând anume aceasta
în procesul-verbal ce va încheiea. Membrii consiliului de familie, chiar acei care ar fi fost de față, nu pot face nici o
obiecţiune sau opunere contra disposiţiunelor luate de tribunal,

pentru că corpul întreg este în culpă.

Privigherea epitropiilor de cătră tribunalele de județ și
responsabilitatea acestor tribunale precum şi a sfatului de familie.
Art. 368.
La toate întâmplările mai sus arătate,
județ (și judecătoriile de ocoale pentru săteni) sunt datoaretribunalele de
, sub a lor
respundere, a se îngriji despre îndeplinirea la vreme
a
legiuit
elor formalităţi, spre a nu se vatama interesele orfanilor,
remăind ele respungătoare pentru ori ce încuviinţare a nelegalelor
măsuri propuse de consiliul familiei, şi membrii consiliului vor fi respun
dători pentru frauduloasele lucrări din partele, prin care sar causa
pagube
pupilului. (Art.
356, 3617, 379, 387, 416 urm. 998 C.C. Art,
305 Pr. Civ. Art. 62. L.
din 1879 p. judec. de ocoale. Art. 28 [,
din 1840.)

In codul francez, esistă un epitrop speci
al (Je subrog€ tuteur) ear în codul Italian protutorul îns
ărc
inați
cu privigherea,
epitropiilor. Legiuitorul nostru na repr
odus
aces
te
disposiţiuni,
dând privigherea,
epitropiilor în sarcina, tribunalelor,
ceea, ce se
vede admis şi de $ 28 al legiuirei
din 1840. (V. şi art. 4, anecsa

telelor sătenilor (Art. 62 L. din 1819
de îndeplinirea la vreme a legiuite ) va trebui să îngrijească
lor formalități, spre a nu se
vatama interesele minorilor, fiind
, de pildă, obligate a compune
consiliul de familie conform
legei (A. 357 urm.),
la timp (Art, 356),
€ a constrrăânge pe epitrop p 1 la dar al convoca,
ea
re socotelelor (Art. 417) ȘI a garanţiil
or prescrise de lege (Art.
urm.), a regula punerea
1762
sigilelor (Art, 392), facere
a inventariului (Art. 391), darea în
jude cată a epitropului de rea
dinţă (Art. 330 C. Pen.)
creete., că că, la din contra urmare
, ele vor
putea RA
fi trase la respundere 2)
pe cale de acţiune recurs

5

Drept Roman şi dreptul vechi,

)

orie ciCeasta, se Spune formal
în circul. comisiei epitropi
din 23 Septembrie 1848.
ceşt
i
No. 862
V. Colecţia Pastia, p. 814.
Asta de pildă,
€
runit era convocat
epit
| rop, îtribunalul „Vva putea
pentru
i
n
umi
acests epitrop , şi P nimic “oa
fiind obligat, în privința
mai mai mul
mul
ttmul
cel
orlal
te
măsuri ce urmează a se
ponvoca din nou consiliul
lua, de a
de
fam
ili
e.
(V.
ȘI supra, p,
a
omani, magistraţii inferi
ori sau municipală put 85, nota 1.)
„sua sere prin acţiunea
eau fi traşi la
subsidiaria atât de min
dei Se A nu
or cât şi de monumai când ei mar
casuri, când prin neglig fi luat cauţiune de la epitrop,
ență, ignorantă sau
culpă ar

103

— ART. 368.
TUTELA DATIVĂ,

DESPRE

vilă, atât pentru. dol, cât şi pentru simplă negligență.”) (Art.
305 Pr. Civ.) Aceasta este adevărata acțiune subsidiaria adversus magistratum de la Romani. Fie-care judecător va fi respundător,

pro parte,

însă numai

căci legea nu prevede

solida-

vitatea. Mi se pare însă că faţă cu legea noastră, care a reprodus în această privinţă teoriea dreptului Roman, judecătorii
mar putea fi chiemați la respundere, ca și la Romani, de cât
atunci când minorul mar putea să se despăgubească dela epitrop, moştenitorii lui şi chiar de la membrii consiliului de familie, dacă şi dânşii au fost întru cât-va culpabili.”)
fi causat daune minorilor. Minorii însă nu aveau această acțiune
contra magistraţilor de cât în subsidiar, ca ultimum prosidium, după

cum dice împăratul Traian prin senatus-consultul seu, atunci, când

ei nu se puteau despăgubi în alt chip de la epitrop, fidejusor sau
moştenitorii lor, V. Dig. Lib. 27. Tit. 8. de magistr. conveniendis.—

Cod. Lib. V.'P.15, eod.—Instit. Lib. IL. T. 24, de statisd. tutorum

vel curat. V. în această privință o disertaţie a D-lui I. FE. Simio:
„mescu: Responsabilitatea tutorilor. laşi, 1883, p. 121 urm.—V. şi
Art. 270 şi 352 din codul Calimach (202, 265 Austriac), după care
comisiea epitropicească era respundătoare nu numai de. pagubele
reale aduse minorilor, dar chiar și de beneficiul de care ei ar fi
fost lipsiți (lucrum cessans) prin rânduirea făcută de rea credință

a unui epitrop nevrednic. Art. 28 din legiuirea de la 1840 declară

„t)

tribunalele responsabile în princip, obligându-le, la caz de rea cârmuire din partea epitropilor, de a înştiința pe comisiea epitropicească, spre a se lua legiuitele măsuri de ocrotire. Vegi şi Art.
13—15 din Regul. Organie al Valachiei, după care obşteasca epitropie e responsabilă de daunele provenite din viclenie sau din
|
rea cugetare, nu însă și din întâmplări. neprevădute.
să se
ţă
negligen
prin
lasa
nu
a
de
10
unea:
obligaţi
are
ul
Tribunal
măsuri
ța
încuviin
nu
a
de
2%
şi
compromită interesele orfanicești;
ilegale. Tribunalul va fi respundător cătră minor și pentru daunele
produse

prin

refusul

nalele fiind decă

seu dea

responsabile

încuviinţa

pentru

o măsură

închierele

milie, au dreptul de a refusa aprobarea

legală.

consiliului

lor, când

— Tribu-

de fa-

nu le găseşte

conform cu legea. Cas. Rom. Secţia I. Bulet. pe 1875, p. 171.—
penNu cred însă că tribunalul să poatăfi chiemat la respundere
care
familie
de
ui
consiliul
a
închiere
o
prin.
causate
daunele
tru

n'ar fi supusă

omologărei

tribunalului, și care mar fi fost adusă

triînaintea lui pe cale de contestațiune (Art. 638 Pr. Civ.), căei
In
officio.
ex
e
bunalul ware putere de a anula asemene încheier
conmembrii
numai
bilă
responsa
deci
asemene caz, vor remânea

”)

siliului care ar fi luat disposițiunea frauduloasă.

după
Această teorie era admisă și sub codul Calimach (Art. 352),
nu
când
ales
mai
toare
respundă
era
cească
care comisiea epitropi
zum
Mittel
andere
se afla alt chip spre împlinirea pagubei, wenn

nu
Ersătze mangeln, dice Axt. 265 din codul Austriac, adecă, dacă atât
trecea
re
respunde
Această
ire.
despăgub
de
mijloc
esistă alt
epila moştenitorii epitropilor, cât şi la acei a membrilor comisiei
tropiceşti (Art. 300 şi 352 cod Calimach), disposițiune care

esistă în codul Austriac.

nu
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CODUL CIVIL.— CARTEA

1.—TIT, X.—CAP. I1.—ART. 638—642 PR. CIV,

ResponsabiMembrii consiliului de familie care ar fi lucrat cu rea crelitatea statu.
men- dinţă,
dintă adecăă prinpri dol şi i fraud ă în dauna minorilor
brilor
ă
vor fi şi ci
tului fami- respungetori, fie care pro parte, de gestiunea lor. Ei nu vor Ș res-

He.

Respundere

punde însă de simpla lor negligență, dacă au fost de bună credință, teestul nostru fiind formal în această privință.!
Atât judecătorii

cât

şi

membrii

sfatului

de

familie

nu

vor fi
cătrămoşteni.
minor
eau
ai
IESPundători En cătrătră ceiy de al treile,
cătră
ina
ci : numaia cătră
minor
sau
torii lui. cătră moştenitorii lui: non tantum pupilli, sed
etiam successores

eorum subsidiaria agere possunt.
Despre

recursul

deschis

de familie.

(Ş 4. Dig. Lib.

în contra

27. Tit. 8)

deliberațiunelor

(Art. 638—642

Pr.

consiliului

Civ.)

In regulă generală, închierele luate de cătră
consiliul de
familie sunt supuse recursului înaintea tribu
nalului civil, fără

a se distinge dacă aceste

închieri

sunt sau nu supus

e 0mologărei sau aprobărei judecătorilor. )
Perso
anele
care potai
ca
Persoanele Ş care au drep
] tul
de a ataca aceste = închieri
ieri sunt: :
închierele epitropul, curatorul şi ori care
din membrii consiliului de fasfatului de fa- milie, chiar acei care nau
luat parte la deliberare, sau care ar
"fi votat pentru resoluţia adoptată,
căci ei pot în urmă să recunoască

eroarea lor şi să caute a o îndrepta
în
Mai mult încă de cât atâta, trebue să interesul minorului. ?)
recunoaștem acest drept
un interes NU numai persoanelor
enumerate

„Rudele sau
moral.

care ar avea, un interes

moral

ar fi rudele sau afinii minorului

în Art.

638,

la reformarea

ci tuturor

închierei,

care mar face parte

acelor

precum

din sfatul
de e
fami
lie, mam
S
,
ma a care rar fi epitropă, % ete,
|
1) Judecătorii sunt responsabilă şi
pentru simplă negligeuţă. (V. p.
, In cât priveşte responsabili
103.)
.
a epitropului, V. esplic.
) Curte Colmar. D. P. 59. 2. tate
390,
37, Aubry et Rau. 1. $ 96, Art.
p. 357, V.
cu toate acestea, supră, p.
14, nota 3 și 80 nota 1,
rată controversa asupra cestiune
unde se ai de a se ști dacă
s
r lăsa tutela mamei căsătoînchierele conrităde al doile
în easul Art. 348, şi care
duit de mama, remasă epit n'ar confirma epitropul testamentar rân.
ropă
puse contestaţiunei înaintea , în casul Art. 351, sunt sau nu sutribunalului, V. şi in fră p.
unde se discută mai mult
106 în nota
e
cest
iuni controversate..
3) Laurent. | IV, 466 , Mas
s6-Ver s€. |. p.401,
$ 96. p. 34— 8
et
Con
.
tra. Delvincourt, Il, p.2 nota 4. Aubry
79 (note astora po)!Raul
'Taulier.
er.
UI.
II. p.27p.27. — După Demo
lomb e (VII. 338),
fi aprobat îuchierea fie
membriii care ar
espres, fie tacit, ar ir
convocarea consiliului
ebag ceară din nou
de familie
ta ire,
numuiai la caz de neisbut
» Provocând o nouă deli
i
ei ar putea
ataca
iac
4%) Laurent, L- 467.
liberariliu
e, şi
0. Colmar. Repert. Dalnoua închi
lui
loz. Minoniză, A
ge: Şi curte din Iaş
ui.
preşed. D-lui Liciu.
ui G. Gantră. Curtei, Dijsub
l pe 1887
on. D. P. 60.2. 10” Pui. DreIașptu
i sub pre
Dreptul pe 1887, loco şed!
cit.
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CIV.

Ministeriul public nu poate însă să aibă acest drept, pentru
că el nu are nici o acţiune în materie civilă.) Cei de al treile care ar voi să împedice esecutarea unui act
al consiliului de familie ar putea şi ei să atace acest act în
numele lor personal, în privința fondului, atuncă când acest

Minister pu-

blic.

Dreptul celor deal treile
lesaţi.

act ar lesa interesele lor. 2)

Acţiunea se va intenta
deliberarea,

contra

cu toate că aceasta

membrilor
nu se spune

care

vor fi admis

formal la noi, după

x

cum se spune în Art. 883 din procedura franceză. Tribunalul
va cita deci pe întregul consilii de familie *) şi va judeca contestațiunea de urgenţă (A. 638 Pr. Civ. şi 389 C. C.), decisinea sa fiind supusă apelului (A. 642 Pr. Civ.), ear acea acurţei
recursului în casație în terminele ordinare, după dreptul comun (A. 316 urm. Pr. Civ. A. 36 şși44 L. C. Cas. din 1861),
decisiunele date în lipsă fiind supuse oposițiunei pentru membrii care ar fi fost absenţi (A. 154 Pr. Civ.), şi părţile fiind în toate
casurile scutite de tacsele timbrului. (A. 29, $8 L. timbr. din
1886.) Tribunalul

competent

este acel al judeţului

unde s'a în-

trunit sfatul de familie. (Demolombe. VII. 347.)
Decisiunele consiliului de familie pot fi contestate
“ privinţa formelor, cât și în privința fondului,
sului lor, când ele ar fi contrarie interesului

Procedura
contestaţiunelor.

atât în

adecă a cuprinminorilor, și a-

Coatestaţiune în privința
fondului.

ceasta chiar în casul când ele arfi fost luate în unanimitate și
war fi supuse omologărei tribunalului. *)
tu casul când epitropul destituit nu s'ar mulțumi cu decisiunea luată
de cătră sfatul de familie în această privință. V. înfrd, esplic. Art. 389.
1) Laurent. IV. 467. Demolombe. VII. 337. Aubry et Rau. |. $ 96. p. 348.
Dreptul de a ataca închierele consiliului de familie nu poate să aibă

nică minorul direct şi personal. Demolombe. VII. 340. Mass6-Verge.
|. p. 401, nota 5.— Contră. Delvincourt. I. p. 219, nota 7.

2) Laurent IV. 487. Aubry et Rau. 1. $ 96, p. 353. Demolombe. VII.
341. Astfel, epitropul are calitatea de a ataca închierea consiliului

de familie care ar fi admis eseluderea, sau destituirea lui. (Art. 389.)

Cât pentru viciurile de formă, cei deal treile n'ar putea.-ataca în-

chierele sfatului de familie, de cât atunci când ar lipsi deliberărei
una din acele condițiuni neapărate

pentru esistenţa consiliului, când,

bună oară, la deliberare n'ar fi luat parte cel puţin: cinci membri.
(Art.
mai
tuală
489.

365.) Ei nu vor putea însă să atace închierele care ari nuanulabile pentru un viciii de formă, căci această nulitate vireste înființată numai în interesul minorului. Laurent 1V. 488,
Aubry et Rau. 1. $ 96. p. 354, nota 30.
|
|

3) Copia de pe contestaţinne se va comunica, de asemene, conform Art.

12 Pr. Civ. tuturor membrilor. V. jurnal. Tribun. Iași S-a III-a No.
512 din 29 Ianuar 1886, în afacerea Sturzescu-Atanasiadi. V. și
— Contra. Bonachi, I. p. 717, după care ar
infră, esplie. Art. 389.

trebui să se 'chieme numai pe membrii contestatori.
Puterea dis3) Laurent. IV. 469. Aubry et Rau. 1. $ 9%, p.349. Trib. Strasbourg creționară a
şi Curte din Colmar. D.P. 59. 2. 37. 'Tribunalele au în această pri- tribunalelor,
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Decisiunele

1.—TIT,

consiliului

X.—CAP.

de familie

I1.—ART.

638—642 PR, CIV,

potfi atacate

nu numai în

Mei
viciuri ade privinţa fondului, dar şi pentru lipse de forme, atât în cât priformă.

vește

compunerea

sau constituirea

consiliului,

cât

şi a modului

seu de deliberare. Unele forme sunt substanțiale, adecă neaparate pentru esistența consiliului şi a votului emis de dânsul,
ear altele nu sunt substanţiale, ci pot să dea loc numai la anularea deliberaţiunei. De câte ori lipseşte una din formele substanțiale, de atâte ori nu esistă consiliu, nici deliberare, așa în
cât justiţia, în asemene casuri, va declara după cererea oră că-

reia din părţile interesate, că actul ma avut nici odată ființă şi
prin urmare

Căsătoria
sau
emanciparea
minorului. |.
Controversă.
Art. 142 şi
423,

Nominaţiunea
unui epitrop.
Controversă.

Interese morale şi religioase. Con-

troversă,

Forme

sub-

stauțiale.

n'a putut produce

nici un

efect. )

vinţă o putere discreționară, putând anula sau menţine deliberaţiunea,
după cum ea ise va părea contrarie sau nu interesului minorului.
La această regulă se admit însă în genere oare care escepțiuni:
astfel, decisiunele consiliului prin care Sar da sau s'ar refusa
minorului autorisarea dea se căsători (Art. 142), precum şi
acele care
ar admite sau ar respinge emanciparea lui (Art. 423), n'ar putea,
după
unii, să fie reformate în fond de cătră tribunale, pentru
liul ar esercita în asemene casuri o autoritate domestic că consiă pe care
ar esercita-o însuşi tatăl, dacă ar fi în viaţă. Aubry
96, p. 349, 350. şi $ 129, p.487. Demol. VIII. 215. Valette. et Rau. |. $
Explie. Som.
p. 308. —Contră. C. Toulouse, D. P. 54. 2.239
şi Laurent. IV. 470.
Aceeași soluțiune este admisă în privinţa deliberaţ
iunelor care
ar avea de scop nominaţiunea unui epitrop, afară
de
casul,
bine înțeles, în care persoana rânduită epitrop ar
fi
incapacitate sau de eseludere (Art. 383 urm.), lovită de un caz de
precum Şi în priviaţa
deliberaţiunei care ar păstra sau ar retrage
mamei epitropiea în casul Art. 348, sau ar confirma, oră ar invalida
în basa Art, 351, epitropul testamentar rânduit de dânsa.
Aubry et Rau. I. p. 350, $
96. Demolombe. VII. 140, 167 şi 336. Mass6Verge. 1. p. 401, nota
6. D. P. 68.2. 162.— Contra. V. cu toate
aceste,
Laurent (IV. 470)
care nu admite nici una din soluțiunele
de mai sus, susținând că
ori ce deliberaţiune a consiliului de
ţiunei. (Argum. din Art. 638 Pr. Civ. familie este supusă contestatere are pentru dânsa nu numai literacare nu distinge). Această pădar şi spiritul legei, având
ŞI avantajul de a înființa o garanţie
mai mare în favoarea minorului
contra închierelor consiliului care
ar
interesele sale.
In fine, Laurent (IV. 410) admite lesa
că
se
pot ataca înaintea tribunalului şi deliberaţiunele care
ar avea de scup regularea intereselor morale ŞI religioase ale
minorilor. dem, C. Coimar.
Distictiu Contra.
D. P. 59.

:) vorbit

Aubry et Rau. 1. (ediţia a 4-a)

p. 391,

nota 13,
“ actele inesistente şi anulabile despre
care am maj
bit (V. Tom. I, parte II,
p. 44 şi 319) îşi primeşte
astă dată aplicare. Astfel,
vor fi declarate imesistente: deci şi de
nele sfatului de familie care
10 decisiun'ar fi fost luate de cinci
membri cel
pula (Art. 365), sau dacă
unul din membri
fi avuţ
A ( art, 389), ori n'ar fi fost represent n'ar
at
în
mod
regular şi lesa fină
); 2 decisiunele
a so ută, (4. 366); 30 şi în fine,care ar fi fost luate fără
(ea

le care Sar fi
1 membru nechiemat în mod decisiune
legal. (A. 72 urm. Pr

rent. IV. 471—476.

Aubry

et Rau. |. $ 9%, p. 350
, 351

lu:

Civ.) Lau-
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De a
câte ori, din contra,
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formalităţile

nesubstanţiale,

638—642 PR. CIV.

107.

se va a constata că lipseşte una, din Forme ne.
.
substanţiale.
de atâte

ori,

tribunalul

va putea,

după împrejurări, să menţie sau să anuleze deliberarea, după cum
va constata în fapt că interesele minorului au fost sau n'au fost
în deajuns garantate. ') Se admite însă în genere că în caz de

dol sau de fraudă, deliberarea va putea fi anulată chiar fără a
se dovedi lesiunea minorului, pentru că frauda viciează toate actele
juridice în care -ea intervine: fraus omnia corrumpit. 2)
Anularea

actelor făcute

în virtutea

unor deliberațiuni iregulare.

Deliberaţiunea consiliului de familie odată esecutată, actul fă- eter
cut în puterea

acestei

deliberaţiuni

regulară în privinţa forme- unei delibe-

lor nu mai poate fi atacat de nimine,

nici de cei de al treile, ratiuni vegu

nici chiar de însuși minorul, căci este de princip că nevârsni- este inatacul nare acţiunea în rescisiune “pentru lesiune contra actelor făcabil.

cute de epitropul seu în limitele puterilor sale cu îndeplinirea
formalităţilor prescrise de lege. (Laurent. IV. 490.)
In caz însă când formele substanțiale n'ar fi fost îndeplinite,
oră care parte interesată va putea propune inesistențu consiliului și prin urmare și a actelor făcute în puterea unei deliberațiuni radical nulă. (Laurent. loco cit.)
Cât
pentru actele
făcute
în puterea unei
deliberaţiuni
care ar
:
:
as
.
a
fi violat nna din formalităţile nesubstanțiale, numai minorul devenit major,

sau acel emancipat

Neîndeplinisubstanţiale.
Nulitate aba
Neîndeplinirea formelor
nesubstan-

asistat de curatorul seu va pu- jale Mu

PI
|
1) Laurent. 1V. 477. Aubry et Rau. |. $96, p. 351. Demolombe. VII.
332, 333. Toullier. D.1. (parte II) 1119. Mareade. IL. 202. Valette

xelatis
Ant. Ma,

sur Proudhon. II. p. 328 şi Cod. Civ. p.529. Cas. Fr. D.P. 75.1.
214. D. P. 56.

1. 291.

D. P. 54. 2. 33.

51. 2. 41. Astfel, tribunalele au facultatea
sfatului de familie: 1% când sar îi chiemat

D.P.55.2.10%6.D.P.
de a anula deliberările Casuri în care
pentru compunerea con- anulareae

siliului de familie rudele cele mai depărtate în locul celor mai de facultativă.
aproape, afinii în locul rudelor, sau amicii în locul rudelor ori a
afinilor (A. 357, 359): 20 când rudele despre tată nar fi fost în
majoritate, deşi această majoritate era cu putință (A. 357); 30 când
nu sar fi chiemat toți fraţii buni şi toţi cumnaţii de surori bune
(A. 358); 40 când persoanele străine chiemate în locul rudelor n'ar
fi avut legături de amiciţie neîntreruptă cu părinţii minorului, sau

când ei ar fi fost luați din altă comună de cât din acea în care
sa deschis tutela (Art. 359); 40 când numărul membrilor care au

luat parte la deliberare era legal, însă n'a fost fără soţ (A.366); şi în fine,
când consiliul a fost întrunit în alt loc de cât la dumiciliul tutelei,
care este acel al minorului. (V. supra, p. 92—94.) V. Laurent.
1V. 414
şi 411—486. Aubry et Rau. ]. p. 352. In privinţa punctului din urmă,

V. şi o decisie a curţei din Nancy. D. P. 1866. 5. 471.-—-'Toate aceste

cestiuni sunt însă controversate, şi sunt multe casuri în care jurisprudenţa franceză admite că deliberarea consiliului este nu numai anu“labilă, ci radical nulă. V. decisiunele citate de Laurent, IV. 411—486.

*) Laurent, IV. 418. Demol. VII. 330. D. P. 46. 2.186. D.P.54. 2.33.

108

CODUL

CIVIL.
— CARTEA
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II.—SCUSE.

tea să le atace pentru lesiune (Art. 1157), nu însă şi epitropul,
nică membrii consiliului de familie, Art. 638 Pr. Civ. ne mai
fiind aplicabil în specie, nici cei deal treile care ar fi contrac-

tat cu minorul, fie chiar şi de bună credință, căci nulitatea este
relativă. ') (Art. 952.) Acţiunea minorului se va îndrepta, în ase- menea caz, contra celor de al treile interesaţi la menţinerea actului. (Laurent. IV. 493. Aubry et Rau. IL. Ş 96. p. 537.)

SECȚIUNEA V.
-

Despre causele care apără de tutelă.

Generalităţi. .><“ Epitropiea fiind, după cum am vEdut, o sarcină publică, acel
chiemat a o esercita nu se poate apara de cât în casurile a-

nume determinate de lege. Nu trebue însă să confundăm scusele
(ezcusationes voluntari) cu causele de incapacitate sau de escludere (excusationes necessarice), căci incapacităţile sunt stabi„lite în interesul minorului şi produc efectul lor independent de
voinţa

incapabililor,

pe când

scusele

sunt

stabilite

esclusiv în

interesul epitropului. Scusa este deci o facultate (beneficium legis)

pe care legea o lasă epitropului

pentru

a putea

fi apărat de e-

pitropie. Persoana chiemată a fi epitrop poate deci să renunțe
la acest beneficii, fie în mod espres, fie tacitamente. Renunţare
a
este espresă când resultă dintro declaraţiune verbală sau scrisă;
ea este tacită când se poate deduce din oare care fapte.
(V. Art.
312, 319, ete.) Din faptul că scusa e lasată la
conştiinţa epi-

tropului, war trebui să deducem că epitropul
care ar avea un
caz de scusă legală ar putea să refuse tutela,
căci acest drept
nu

aparține de
deci de epitrop,
Nu există siliul de familie
cuget
Scusele fiind

cât mamei. (Art. 346.) Scusa nu se va aprecia
pentru că el este parte interesată, ci de conşi de tribunal. (Art. 379, 380.)
o escepţiune la dreptul comun, nici consiliul
de
legale. Con- familie nici magistraţii nu pot
admite alte casuri
ă.

de scuse de
cât acele anume prevădute de lege
în mod limitativ. Astfel, nu
8 ar putea admite astădi ca scuse ignoranţa,
(imperitia kitterarum,
sărăciea (pauperias Que operi
et oneri tutela împar est, L.
40,
Se
Li a
Ă 5
aurent.

IV.

—4da.

Instit. $ 6, Lib. L. 7. 25 şi Cod.

V. eutoate

aceste Aubr
care pare a acorda acţiunea în
anulare şi epitropalui, ri
ranton, III, 479, după care
şi Du.
tra terțiilor de bună credință:minorul n'ar putea cere anularea conaceste păreri sunt însă inadmisi error communis Jacit jus. Ambele
bile: 10 pentru că epitropul
este a-

testat deliberarea consiliului de
familie la tribunal, potrivit Art.
' r., Civ, înainte de a se aduce
638
la îndeplin

ire; şi 20 pentru că cei de
reile n'ar putea opune escepţ
al
iun
unui fecst de lege care în spec ea de bună credință de cât în puterea
ie
nu esistă. Remâne deci
Că acţiunea în anulare nu apar
ţine, în asemene caz, de cât necontestat
minorului.
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— ART. 340;
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Andr. Donici $ 8, Cap. 28), duşmăniea (Art. 261 C. Calimach,
193 Austriac) sau alte cause care erau admise altă dată. !)
Scusele fiind însă generale, sunt aplicabile nu numai la tutela Scusele sunt
dativă,

ci şi la ori ce tutelă

în genere,

și chiar

la acea

legală. 2) ob ce epitro.

Scusele au diferite efecte: unele scutesc de îndatorirea de a, primi Pie în genere.
tutela, şi autoriză acere retragerea din această funcţiune (excusant a suscipienda et a suscepta tutela), ear altele scutesc numai de primirea tutelei fără a descarca însă şi de tutela primită (excusant a suscipienda tutela, sed non a suscepta tutela).
Legea recunoaşte mai multe casuri de scusă; unele sunt
întemeiete pe interesul public, ear altele pe un interes privat.
I. Scuse întemeiete pe primirea unei funeţiuni publice.
Art. 320. Pot să se apere de tutelă persoanele care fac parte din cler;
cei ce se află în serviciii public şi cei care au o cârmuire superioară
în ramurile ce le sunt încredințate, î) precum: miniştrii, membrii curţei
de casaţie, ete. (Art. 372, 379, urm. 382 C. C. Art. 29. L. din 1840

Art. 427, 428 Codul Francez.)

1) Laurent. IV. 508, 509. Demolombe. VII. 447. Aubry et Rau. I. Ş
"106, p. 319. Leelereg. Droit Romain en rapport avec le droit frangais, II, p. 132.— Contra. Valette sur Proudhon. IL. p. 340. Marcad6. Il. 229 bis. Massc-Verge. I. p.420, nota 5. Mourlon. 1. 1151.
Aceşti autori susţin că consiliul de familie, suveran apreciator,. ar
putea să admită şi alte scuse neprevădute de lege, când ele ar fi
întemeiete de fapt şi ar fi de natură a împediea administraţiunea
tutelei, opinie care mi se pare inadmisibilă, pentru că nu poate să
esiste o scusă legală fără un anume teest de lege. (Argument Şi din
Art. 379 care dice că epitropul e dator a propune spre apărarea sa
ori care din împrejurările mai sus arătate, prin urmare numai
scusele anume prevedute de lege.)

Astfel dar, epitropul n'ar putea să fie admis a'şi da demisiea, chiar Demisiea epiîn caz când gestiunea sa ar denota o incapacitate complectă în sen- tropului în-

sul Axt. 385. Consiliul de familie, cu alte cuvinte, păstrează drep- chiarîn casul
tul seu de a destitui pe epitropul care ar da dovedi de ineapaci- Art, 385.
tate sau de rea credință, chiar în caz când el sar retrage de bună Controversă.
voe. Laurent. IV. 509.— Contrâă. Demolombe. VII. 447, la fine, care
admite, în asemene caz, dreptul epitropului de a preveni destituirea
prin o retragere de bună voe. Idem. Cas. Fr. Râpert. Dalloz. Minoritâ. 322, 20 şi 363. Această părere este însă inadmisibilă, pentru că destituirea atrăgând escluderea din consiliul de familie (A. 386),
epitropul care ar presimţi destituirea sa, n'ar avea de cât să se retragă singur pentru a'şi pastra calitatea de membru în consiliul
de familie, ceea ce ar fi contrar Art. 386.

2 Laurent. IV. 495. Demolombe. VIL. 397 și 409. —Şi causele de in-—

capacitate, eseludere ori destituire sunt aplicabile tutelei legale.
3) N'ar trebui să credem că toţi funcţionarii publici ar putea fi scutiți

de tutelă, după cum pare aresulta din cuvintele subliniate ale tecs-

tului nostru, căci acest teest este rău redactat; numai funcționarii limi-

tativ arătaţi de acest tecst potfi scutiți; ceilalţi funcţionari nu vor
putea fi scutiți de cât dacă vor esercita funcțiunea lor în alt district de cât; în acel unde sa deschis tutela.
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Art. 311.

Îi. ART, 310-319,

Cu toate acestea, cei ce au primit tutela, aflându-se în ser-

viciile mai sus arătate, nu vorfi în urmă îngăduiți a se lepăda
de dânsa
din causa acelor servicii. (Art. 310, 312 Cod. Civ. Art. 30. L.
din 1840.
Art. 430 Codul Francez.)
,
Art. 332. Ear la din contra, acei care ar fi întrat în
unele
din
serviciile mai sus arătate, în urma primirei unei tutele, vor
putea, dacă nu
voesce a ţine acea tutelă, să ceară în termen de o lună
adunarea consiliului de familie spre
a alege un alt tutore în locul lor. (Art. 371 C.C.

Art.

730

Pr. Civ. Art. 31

L.

din

1840.

Art,

431

C.

Fr.)

Pot fi apăraţi de tutelă, ori care ar fi natura ei, dativă,
legală sau testamentară, membrii clerului, adecă atât
preuţii de

mir,

cât şi călugării, episcopii

ete. !

Mai pot încă să fie apărați de tutelă, nu

publici, după cum
Călugării.
sunt scutiţi

ea făcând

parte din cler.

Dreptul
vechiii,

era altă dată,?)

toţi funcţionarii

ci numai acei arataţi

de lege

1) DL. Bonachi (1. p. 678) nu scutește pe călug
ări sau monachi de epitropie, sub euvânt că ei n'ar face parte din
cler. Cum! Călugărul,
atât după canoane, cât și după legile civile,
nu se mai poate îndeletnici cu lucrurile lumești (A. 28 Regul. p.
discip
lină monachală din
18713); el nu poate viețui afară de mănăstire,
chiar
în propriea să
casă (Ari. 29 din acelaş Regul.); călug
ărul nu mai este stăpân pe
sine și pe voința sa, ci remâne în totul după
D-zeu supus canoanelor
monastice și voinţei superiorului seu pănă
la
moarte (Art. 16 acelaş
Regul.), şi acest călugăr care nu poate
părăsi mănăstirea și chiliea
sa, care este ca mort pentru societate,
ar putea să fie silit a fiepitrop, el care nu ştie ce este familiea
de toate .lucrurile şi pasiunele lumeșt şi care trebue să fie depărtat
portat sediul: epitropiei la mănăstire; i! Dar atunci ar trebui transeată la ce resultat ajungem
cu părerea D-lui Bonachi. Dacă
preutul de mir poate invoca caracterul seu pentru a fi apărat de
epitropie, cu atât mai mult, această facultate trebue săo aibă:
şi călugărul. Prin membrii clerului
trebue deci să înțelegem lato sensu,
După Art. 260 din codul Calimack, toți acei care nu sunt laici.
preuţiă şi diaconii puteau să
primescă numai epitropiea copiilor
remaşi de lu rudele lor, nu însă
şi de la străini; episcopii şi monac
hii erau însă, incapabili ca
şi
la Romani. (Cod. L. 52. Lib. 1. 7.
3. de episcopis et clericis, ete.,
şi Nov. 123, Cap. 5.) Episcopos
autem
vel monachos tutelam
cujus persone subire non permi
ttimus. 'Teestul Austriac (Art. alicorespunțlător cu acel din codul
192)
Calimach declară incapabile
în repermite din contra călugărilor
și clericilor de a fi epit
07 fi cuprinși cu avere. În
fine, legiuirea din 1848 Scut ropi, dacă
duhovnicească, V. şi Pravila
eşte partea
lui Matei Basarab (glava
care episcopii, preuții și
281), după
călugării se pot și ci face
piilor celor mecrescu
ispravnici co-

ți, adecă mai mică de 14
și 12 ani.
263 din codul. Calimach (195
Austriac), care scutește pe
toți acei ce se află în sluj
Șteştelor şcoli, doftorii, ete. baV. stăpânirei Şi a patriei, profesorii obşi Art, 38 P. 3 Cap. 21, Coa
ragea.
Ca— La Romani, toți acei
care
esereitau o magistraiură
care, gui otastatem aliqua
oare
m
habebant, puteau să fie
a avea însă dreptul să
scutiți, fâră
renunţe la o tutelă
pe care
(Lastit. Lib. 1. Tit, 25, $ 3
imit-o,
de ezcusationibals ate.) ar ar
A primit-o

*) V. Art.

DESPRE SCUSELE mureLei,
— Ar, 340-919.

iii

în mod limitativ, şi anume: 1* miniștrii, 2 directorii de ministere; 3* membrii curței de casaţie şi prin urmare şi președinții acelei curţi, nu însă şi membrii

parchetului, tecstul nostru

deosebindu-se în această privinţă de acel francez;') 4" preşedinţii tribunalelor și a curților, nu însă şi membrii nici procurorii; 5* prefecţii sau ispravnicii ținuturilor, după cum se esprimă legiuirea din 1840; 6* directorii prefecturelor; '7* subprefecţii;2) 7* grefierii de la ori ce autoritate publică, de oare
ce legea nu distinge;

8

militarii în serviciii sau în slujbă lu-

erătoare, după cum se esprimă legiuirea din 1840;*) 9% directorii diferitelor servicii publice, precum sunt directorii de penitenciare, directorul poștelor şi a telegrafelor, directorul casei
de depuneri şi consemnaţiuni,4) ete; 10* trimeșii în misiune în
țară străină, însă nu numai ambasadorii, agenţii diplomatici
sau consulii (V. legea din 1873 p. organ. minist. trebelor străine
Art, 37 urm.), ci şi acei trimeşi în o misiune secretă;") în
fine, toți acei care ar avea o funcţiune publică oare care întun alt district, de cât acel al domiciliului minorului unde

s'a deschis tutela.*)
1) Membrii curței

|

de compturi

la noi scutiți ca în

scuteşte însă pe membrii

nu sunt Curtea de

(V. L. din 24 Ianuar 1864)

Francia (Art. 7 L. din

1807.)

consiliului de stat, dar

Tecstul nostru

această

compturi,

institu- consiliul de

țiune folositoare a fost desființată prin Art. 131 din Constit. V. şi 131 Constit.
legea din 12 Iulie 1866 p. împărţirea atrib. consiliului de stat.

2 Legiuirea din 1840, ca şi codul francez, nu scuteşte de cât pe prefecţi ; această legiuire mai scuteşte încă pe aga
tul de poliţie) şi pe preşedinţii eforiilor.

orașului (prefec-

3 Militariă reformaţi și acei în retragere nu se bucură de acest beneficiă.

Demolombe. VII. 410.—La Romani, militarii în activitate erau incapabilă. (L. 4 Cod. Lib. V. T. 34, qui dare tut. vel curat. possunt.)

4) Legiuirea din 1840 seuteşte pe directorii departamentelor și a cancelariilor administrative şi judecătorești. ($ 29.)

5) Numai misiunea care s'ar prelungi un fimp oare care ar putea da

loc la scutire. Aubry et Rau. [. $ 107, p. 380, nota 4. Demol. VII. 410.
4) La Romani, puteau fi apăraţi de epitropie creditorii nevârsnicului Drept RoPar
(Nov. 12, Cap. 3); administratorii tesaurului public în timpul ad-

ministraţiunei

lor (qui res fisci administrant,

trant); administratorii

avere

particulare

guamdiă

a principelui

adminis-

(adminis-

trantes vrem principum); magistraţii în genere (qui potestatem aliquam habeni); senatorii (senatores) care nu erau obligaţi a primi
de cât tutela copiilor unui coleg a lor, dacă averea acestor copii

era situată la o departare mai mică de 100 mile de la oraș; mă-

surătorii grănelor (mensores frumentarii), meşterii (qui în corporibus sunt, veluti fabrorum), după cum erau pitarii (urbici pistores),
care erau scutiți și de tutela colegilor lor; consilierii de stat (în
consilium principis asumpti); acei care primeau impositele (ezactores tributorum); acei însărcinaţi cu o misiune specială din partea
principelui (ki guibus princeps curam alicujus rei injunzit), acei care
privigheau aprovisionarea grănelor și stâagerea focurilor (qui pre-
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*

Propunerea

Persoanele

scusei înain-

care sar afla

în una

din slujbele

mai

sus ara-

vor putea propune funcțiunea lor ca mijloc de scusă. După
epitropiei. primirea epitropiei însă, ele nu se vor mai putea lepăda de
Art, 371

tea primirei tate

" densa din
care nar
1840, ele
părare, au

Intrareaîn

causa acelor servicii, ci numai pentru alte motive la
fi renunțat, pentru că, după cum dice legiuirea din
primind epitropiea în vremea ce aveau cuvinte de adat a înțelege prin urmarea tăcerei că pot sevărşi

şi slujba lor și epitropiea: ad renuncianda non fit 7egressus.)

Cât pentru persoanele care ar fi întrat în unele din slujbele
sus aratate în urma primirei epitropiei, ele au facultatea
rei epitropiei.de a, pastra epitropiea sau de a cere de la cosiliul de
familie
Art, 372. descarcarea lor, însă
aceasta numai în termen de o lună. (Art.
130 Pr. Civ.) de. la primirea funcţiunei, căci peste acest termen,
slujbă în
urma primi- mai

cererea lor ar fi tardivă şi mar mai fi primită, tăcerea, lor considerându-se ca, o renunțare tacită.)
La caz însă de a se propune scusa în termenul legal 5),
ufecturam

annone et vigilium gerunt); preşedinţii provinciilor
(pută
Bithynice, Cappudocice, etc.); veteranii congediaţi
în mod
onorabil (mslites gui honeste compleverunt militie
tempus

Asie,

')

); atleţii
încoronați în jocuri (atlete qui sacris certaminibus
coronati sunt);
membrii clerului (Nov. 123, Cap. 5); acei saraci
(V. şi $ 8 Cap.
28 C. Andr. Donici), acei lipsiţi de cultură (qui
littera
s nesciunt) ;
acei bolnavi şi slabi (Instit. $ 1 T. 25, Lib.
1);
septua
genarii,
(major septuaginta annos), ete.; filosofii,
protes
orii
de
drept la
Roma, nu însă şi acei care profesau în
provincie (legum
doctores, Rome autem docentes) ; profesorii,
retorii, medicii ete., care
practicau profesiunea lor (grammatici, sophist
ee, rhetores, medici qui
mepiodeurat, id est circuitores vocantur).
V.
de excusationibus. Cod. Lib. V. Tit, 62—69 Dig. Lib. 21, TI.
. Instit. Lib. |. 7. 25,
de excus. Novella 123. Cap. 5.—V. şi Art.
263 C. Calim. (195 Austriac.)
Aceeaşi soluţiune era admisă şi la Romani(L.
2 Cod. Lib.V. 7. 63), cu
deosebire însă pentru militari, care erau
dator
ia cere a fi apăraţi de
epitropiea pe care ei ar fi primit-o din
eroare.
Aceeaşi facultate o avea epitropul care
întra în funcţiune în urma
primirei epitropiei şi după Art.
i
triac), cu această deosebire însă,
ă
. In legiuirea
era de o lună ca și astădi. — La dela 26 Aprilie 1840, termenul
Romani,
care
puteau

servi

de

scusă

pentru

a

ref

putend numai servi de scusă
pentru a refusa o altă epitropi
(L. 2. Cod. Lib. V. T. 63,
e.
si tutor wel curator, ete.) Prin
țiune însă, acei absenți în inte
escepresul republicei (guz reip
causă abfuturi sunt, sau gu:
trans mare reipublice causâ ublice
precum și acei ocupați cu
absunt)
o funcțiune pe lângă principe
Principem sunt oceupati) pute
(qui
circa
au să

se descarce

ar fi primit

%

funcțiune.
64 și L. 11 $ 2,înainte
Die. Lib,de IV.a întra
P. 4, deîn minier
(Le L.1
1: Cod. Lib.. V. 7
ibus
vig
ent
i
qui
„Nu
mai

scusa

care

resultă din

primirea

a iei

ngue annis.)

funcțiuni publice

ur-

DESPRE

SCUSELE

cest epitrop va gera

TUTELE— I.
ART, 372, 313.

113

epitropiea înainte pănă la rânduirea unui

epitrop, ca şi mama care ar refusa tutela (A. 346), fiină dealtm alt
interele responsabil de toate daunele causate minorului.
(Art. 380.)

Iu codul francez, teestul corespunţlător cu Atr.
372 mai are
încă un alineat, care nu s'a reprodus de legiuitorul
nostru şi

după care consiliul de familie poate din nou să încred
inţeze
tutela vechiului epitrop, la încetarea funcţiunei în basa
căreia
el ar fi fost scutit, dacă el reclamă această epitropie şi dacă
noul
epitrop consimte a fi și el descărcat. La noi, această disposi
ţiune lipsind, epitropul rânduit în locul acelui scutit pe temeiu
l
funcţiunei sale, remâne în această calitate pănă la fine, şi vechiu
l
epitrop nu poate revendica epitropiea de care ar fi fost scutit,
în

cât cu drept

cuvânt sar putea

gice că, la noi, nu

Deosebire
de la codul
francez,

esistă scuse

temporale ca în Francia, toate fiind vecinice sau perpetue.
*)
II. Scuse

1” Scuse
Art.

343.

întemeiate

pe un interes privat,

întemeiate pe

'Tot acel

care

nu

este

lipsa

de

nici rudă

înrudire.
nici afin

(cuscru

) cu
pupilul nu poate fi silit a primi tutela fără voința sa, afară
de ceasul
când în tot cuprinsul districtului unde este domiciliat minorul
, nu se află
nici
o rudă sau afin în stare de a'i administra tutela. (Art. 93,
379, 6717
C. C. Art. 32 L. din 1840. Art. 432 C. Fr.).

Tutela fiind mai

mult

o sarcină

de familie,

trebue

să a-

pese mai întăi asupra rudelor nevârsnicului. Ori ce persoană
străină care ar fi fost rânduită, epitrop fie prin testament (Art.
349—351), fie de cătră consiliul de familie (Art. 355), va putea
deci să ceară de la tribunal scutirea sa (Art. 379), dacă se va
dovedi că la domiciliul tutelei care este, după cum am vedut,
acel al domiciliului minorului, esiştă o rudă ori cât. de departată
(Art. 676), sau un afin în stare de a administra tutela, adecă,
avend capacitatea de fapt neaparată pentru această misiune. )
a
mează a fi propusă în termenul de o lună. Cât pentru cele-lalt
e
cause de apărare care ar lua naștere în cursul epitropiei, ele vor
putea fi propuse ori și când. (Laurent. IV. 511. V. şi esplie. A. 319.)
1) V. Bonachi. [. p.683.—Alin. 2 din A.431 al codului francez
nu se
vede reprodus nici în leginirea de la 1840.—La Romani, din con.
tra, acei care erau scutiți în puterea unei misiuni erau obligaţi

a primi din non epitropiea îndată

după încetarea acestei misiuni :

has (tutelas), quum reversi fuerint, confestim recipiant.
$ 2. Cod. si tutor vel curator Reipublice causâ aberit.)

(LL, 10,

*) Laurent. IV. 500.— Contra. Demol. VII, 417, după care cuvintele în
stare
de a administra tutela sar referi la causele de scuse, incapacitate sau eseludere, așa în cât, după acest autor, consiliul de
familie ar fi obligat a rândui epitrop pe ruda care ar fi domicilia-

tă în districtul în care

s'a deschis tutela,

ar fi această rudă, destul ar f numai,

ori cât de nevrednică

ca ea să nu aibă un caz de

scusă, escludere sau incapacitate, ceea. ce mi se pare inadmisibil.

Drept
Roman.
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caz

însă

când

î.—TIT. X.—CAP,
o astfel

de

DI. —ART,

rudenie

n'ar

373—415

esista

în

tot

judeţul domiciliului minorului, persoana străină nar putea fi
scutită, chiar dacă minorul ar avea rude domiciliate în alte judeţe. Străinii din districtul domiciliului tutelei sunt deci preferaţi rudelor din alte județe.
_
,
Aflarea unei rude

- Această scusă e aplica-

în districtul

domiciliului

minorului

poate

bilă bumay fl O scusă numai pentru a refusa tutela (a suscipiendă tutelă),

pentru a re-nu însă și

pentru

a se

putea

lepăda

de o tutelă

primită

(a

fusa tutela. ș/el susceptâ). (Demolombe. VII. 419. Mareade. II. 222.)
Şi încă și în casul cândar fi vorba de a refusa tutela, asemene scusă nar putea fi propusă de cât de persoanele
nu sunt în legătură de înrudire cu minorul.")

care

2 Scuse întemeiate pe vârstă şi pe înfirmități grave.?)
Art. 374. Persoanele în vârstă de 65 ani, pot ase apara de primirea tutelei; ear acela ce ar fi fost numit tatore, mai 'nainte de această
verstă, va putea la 70 ani să ceară lepădarea sa din tutelă. (Art. 379
urm. C. OC. A. 33. L. din 1840 identic. Art. 433 C. Fr.)
Art. 335.
Persoanele supuse unei infirmități grave, legalmente dovedită, sunt apărate de tutelă; dacă acea infirmitate li s'a întâmplat în
urma primirei vre unei tutele, ele pot cere desăreinarea lor. (Art. 379 urm.
1169 C. C. A. 34 L. din 1840 identie. Art. 434 C. Fr.)

Persoanele care a împlinit 65 de amă:) pot cere a fi apăDrept vechii şi drept Ro-.

man.

')

- După legiuirea din 1840 (8 32), persoanele străine nu puteau
nici o dată fi silitea primi epitropiea. La Romani, din contra, tutela fiind o sarcină publică, nimine nu putea fi apărat de această,
sarcină, nică chiar sub cuvânt că m'ar fi cunoscut pe tatăl nevârsnicului : non esse autem admittendam excusationem ejus, qui hoc
solo utitur, quod ignotus patri pupillorum sit, divi fratres rescripserunt. (Instit. $ 10, Lib..1. 'T. 25.)
O rudă deci nu sar putea apăra de tutelă, sub cuvânt că ar domicilia în alt district de cât acel al tutelei, asemene scusă apar-

ținând numai funcţionarilor publică (A. 370 lit. n), nică sub cuvânt

2)
| j

că minorul ar avea o altă rudă mai apropietă în cuprinsul judeţului. Legea nu cere, într'adevăr, ca să se aleagă epitrop pe cea mai
apropietă rudă, ci voeşte ca din toate rudele să se aleagă
pe cea
mai vrednică. Laurent. LV. 499, 501. Demolombe. VII. 418.
Aubry
et Rau. I. $ 106. p. 379. Bonachi.p. 683. Această regulă
ar suferi
escepțiune numai atunci când rudele cele mai de aproape
sar fi
înțeles şi prin un fel de fraudă ar fi orânduit epitrop pe
ruda cea mai
depărtată. Laurent, loco. cit. Cas. Fr. Râpert. Dalloz. Minorite.
1177.
Aceste scuse au fost stabilite atât în interesul minorului,
cât
şi
în
interesul epitropului, pentru că, pe de o parte,
nu este bine ca tutela să fie administrată de o persoană slăbită
prin boli sau vârsta
sa înaintată ear pentru că, pe de altă parte,
ar fi fost prea riguros de a impnne unui om slab o sarcină atât
grea.
Legiuitorul nostru nu prescrie ca persoana rânduitădeepitrop
să fi împlinit 65de ani, după cum cere codul francez, însă
aceasta se înţelege de
la sine, căci acel

care ar avea 64 ani şi Il luni n'ar avea încă 65

BESPRE

SCUSELE

TUTELEI.
— ART, 314, 315.
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fate de epitropia care li sar conferi (a suscipiendă tutelâ) dovedind tribunalului (Art. 379) vârsta lor prin mijloacele permise
de lege (V. în Tom. I, esplic. Art. 33), fietutela dativă, testamentară sau chiar legală;')

(tutela jam
implinit TO
ori şi când
a continua

o dată însă

ce tutela a fost

suscepta,), ele nu se mai pot lepăda
de ani,?) putând de la această
descărcarea lor, pentru că este
o gestiune începută mai "nainte

„tro gestiune

nouă

şi cu

Epitropul va putea

totul

primită

de cât după ce vor fi
vârstă înainte cere
mult mai uşor de
de cât a întra în-

necunoscută.

cere descărcarea

sa la împlinirea, vârstei Descărcarea

de 70 ani, chiar dacă ar fi avut peste 65 de ani în momen- €Pitropului.
tul când ar fi primit epitropiea.?)
|

')

de ani. V. cu toate aceste Art. 29, 49 $ 3 şi 67 din legea pentru constrângerea corporală de la 1864, după care, prin escepţiune,
se sorotese setugenuri acei care au întrat în al, șaseglecele an, fără
al fi împlinit. Această lege, nepusă în lucrare nică până astădi, care
fiece uplicaţiunea maesimei: annus începtus pro completo habetur,
fiind o escepţiune nu este aplicabilă în specie. V. şi Art 2066 din
codul francez (eliminat la noi dimpreună cu întregul titlu al constrângerei corporale) care face aplicaţiunea aceleiaşi macsime.
La, Romani, epitropul nu putea fi scutit decât dacă avea 70 ani Drept Roîndepliniți la nominaţiunea sa: excusantur a tutela et curatoria,
man.
gui septuagenta annos compleverunt. (L. 2. $ 1. Dig. Lib. 27. T.1,
de excusationibus.) Codul Calimach cere, de asemene, 70 ani împliniți (Art. 263), ear codui Austriac (195) numai 60 de ani. V.
şi Art. 38 Cap. 21, P. 3, Cod Caragea, după care epitropul este
slobod. să se lese de epitropie de bătrânețe, însă cu ştirea stăpânirei.
Pater

tuus

si major

est annis septuaginta,

ad

tutelam

seu curam, Această scu-

devocatus, excusare se solemniter potest. (L. 1. Cod. Lib. V. T. 68.) să este apli-

Din împrejurarea că legiuitorul vorbeşte de acel ce ar fi fost numit cabilă Ia tu-

)

epitrop, Zacharia pare a conchide că această scusă n'ar fi aplica- Centro Sarsăi,
bilă epitropiei legale, însă această părere este greşită, pentru că
şi epitropul legal tot numit este, însă de lege. V. Massc-Verge..
p. 421, nota 12. Demolombe. VII. 424. Marcadâ. II. 223.
La noi, nu se poate susţine, după cum se susține de unii în Fran. peosebire de
cia, prin argument a contrario (V. Marcade. I1. 222), că peutru a redacţie de

se lepăda de tutela jam suscepta ar fi de ajuns a fi întrat în a-

nul al 70-le, fără a fi împlinit această vârstă, căci partea a 2-aa
tecstului nostru este în perfectă armonie cu partea întăi, pe când
tecstul francez cere numai în privinţa scutirci de primirea tutelei
(a suseipienda tutela) ca persoana rânduită epitrop să aibă 65 de

ani împliniţă, fără a prevede aceeași condițiune

pentru vârstade

10 ani neaparată spre a se putea lepăda cine-va de o epitropie primită,
de unde Marcade trage argument a contrario, argumentaţiune care

chiar în Francia este inadmisibilă, după cum dovedeşte foarte bine

)

Demolombe (VII. 422).
|
Laurent. 1V. 503. Marcade. II. 222. Duranton.
629.— Contră. Demolombe. VIL. 423. Aubry

III. 489. Ducaurroy. |.
et Rau.

I. p. 381,

nota

12. (Argument
din teestul Art. 314, care dă dreptul de a se descărca

la 10 de ani acelui ce ar fi fost numit epitrop înainte de 65

de

la codul

”
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Apărarepen-

Ii. ART. 375, 3%.

De asemene, persoana care ar fi primit epitropiea atuncă
când ar fi avut mai mult de 70 ani, ar putea cere descărearea. sa oră și când, căci ea a putut să se înșele asupra puterilor sale, credând că va fi în stare a conduce afacerile minorului.
Persoanele

lovite de

o infirmitate gravă,

precum

ar fi pertru o inârni- derea audului, a vederei, paralisiea etc., sau de o
boală îndelungată
At S38.” și permanentă, (perpetuum corporis vttium)") după
cum se esprimă codul Caragea (Art. 38. Cap. 21. Parte III), care boală
dica, după apreciarea tribunalului (Art. 379), buna adminis ar împetraţiune
a tutelei, vor putea cere a fi apărate de epitropi
e, ori care ar
fi natura acestei epitropii, fie chiar și legală
(Laurent. IV. 495),

dovedind gravitatea infirmităţei sau boalei

emanate

de la medici,

sau

lor prin

chiar prin alte mijloace.

certificate

(Art.

1169.)
Intâmplaea
Persoanele care ar fi fost sănătoase la primire
a
epitropi
ei,
an emităței însă în urmă ar fi fost lovite de
vre
o
infirmit
ate
gravă,
vor
miri epitro-putea, cere descărcarea lor (a
suscepta tutela), dovedind aPie At 815. ce astă infirmitate și imposibilitatea
de a mai gera tutela.?)
Primirea epiPeasoana lovită de infirmitate care ar
fi primit epitropiea fără
poaeă fără a a propune această scusă, n'ar mai
putea
so
propue în urmă, pensa de infir- tru că a renunțat la dânsa.
Epitropul va putea însă cere desPiate. cărcarea sa atunci când infirmitatea
primitivă s'ar fi agravat, când,
bună oară, boala de ochi de care ar
fi suferit epitropul la primirea epitropiei ar fi
adus perderea vederei sale, căci
agravațiunea răului s'ar considera ca
0. infirmitate nouă.?)
In fine, trebue să observăm că
scusele întemeiate atât pe o
vârsta înaintată,

cât şi. pe o infirmitate
şi când, legea nehotărând în această gravă potfi propuse ori
privință nici un termen
fatal, după cum face

mirea, unei
__

Art.

funcțiuni

312

publice.

pentru

scusa

întemeiată

pe pri-

3” Scuse întemeiate pe numerul epit
ropiilor.

Art. 326.

O tutelă primită este pentru acee
aşi
şi o a doua tutelă. (Art. 378persoană o legiuită
urm. 451 C.C.
35 L. din 1840 identie. Art.
435 C. Be. modificat.)
iai ini
ani.) Această părere este însă
greşită, pentru că teestul Art.
esplicativ ear nu restrictiv.
374. este
|
O boală deci accidentală și
trecătoare (femporalis corporis
cillitas) n'ar putea, constitui
imbeo
cătoare nu scutea de epitropi scusă.—Și la Romani, 0 boală tree, ci făcea numai să se num
curator pe timpul boalei: ss
ească un
non omnină dimitti a tutela, quis îta egrotus fuerit, ut oporteat eum
în locum ejus curator înte
tur. (L. 10. $8. Dig. Lib.
27, T. IL; de exrcusationibus. rim dabi)
Et non tantum ne încipian
(L. 11, Dig. eodem.) Post t, sed eta cepta tutela exrcusari debent,
susceptam tutelam, cecus,
aut mutus, aut i furiosus,
aut surdus,
aut
, valetudiniarius de
test. (L. 40. Dig. Lib.
po21, Tit. 1, de excusatio Ponere tutelam
nibus.)
Laurent. IV. 504. Demol,
?

aperare de a nu priimi

Art.
Pt ii

Boala accidentală var
constitui o

1)

Bousă,

Drept Roman,

- 2)

*)

VII. 426. Valette sur Pro
ud. UI. p. 337.

DESPRE
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SCUSELE TUTELEI.— ART. 316—378,

O tutelă lucrătoare, chiar de puţină însemnătate, poate astăți servi de scusăepitropului care ar fi primit-o spre anu primi

alta,) nu însă şi spre a se lepăda de una primită (a suscepta tutela ).
Naşte însă întrebarea dacă tatăl însărcinat cu o tutelă, străină ata! epitrop
ar putea cere a fi scutit de tutela copiilor sei legitimi saule- al copiilor

străini nu
gitimaţi? Nu cred ca această soluţiune să fie admisibilă, de și . poate
refusa

tecstul nostru nu distinge, căci tatăl, în calitatea sa de epitrop, epitropiea,
sei.
nu face de cât a continua gestiunea pe care elo avea în tim- copiilor
Controversă.

pul căsătoriei ca părinte; posiţiunea lui este deci aceeaşi.?) (V.
şi Art. 377, după care acei care au mai puţin de cinci copii

potî siliţi a- primi încă o tutelă străină.) Să luăm însăacum
ipotesa inversă: tatăl care este epitropul copiilor sei poate el

fi scutit din această causă de o epitropie străină?
era afirmativ la Romani.

Respunsul

(L. 15, $ 16. Dig. Lib. 27. Tit. [.) Ace-

„aşi soluţinne ar părea admisibilă şi la noi, faţă cu generalitatea,
termenilor întrebuințate

de Art. 376,

însă din Art.

377 ar părea

să regulte că cei care au mai puţin de cinci copii pot fi însărcinaţi eu o epitropie străină, pe lângă acea a copiilor lor.
4” Scuse întemeiate pe numerul copiilor.
Art. 347.

Cei ce au cinci copii legiuiţi (său legitimaţi)

sunt a-

păraţi de ori care altă tutelă străină; copiii morţi nu vorfi numărați,
de cât numai atunci când şi aceşteia vor fi lasat copii vii. (Art. 183,

184, 306, 378, 379, 664. C.C. A. 36 L. din 1840 identic. A. 4360. Fr.)
Art. 378.

Copiii. născuţi în cursul duratei tutelei nu potfi o causă

spre a se cere desărcinarea din tutelă.. (Art. 377 C. C. Art. 37 L. din
1840 identic. Art. 437 C. Fr.)

La Romani,
"5
Romani,
La

pentru

ca

cine-va să poată fi scutit

de

ori

se cereau trei tutele mici pentru a fi scutit de a pri- Drept Ro-

mi pe a patra: tria onera tutelarum dant excusationem. (Li. 3. Dig. man, dreptul
Lib. 27. FT. 1. L. 1. Cod. Lib. 5, T. 69 și Instit. Lib,|. T. 25, Sa vechii şi
rept străin.
5.) O singură tutelă constituea o seusă numai atunci când era grea
şi încurcată:

coterum

putarem,

recto facturum

pretorem st etiam

unam tutelam sufficere crediderit, si tam difjusa et negotiosa sit,
ut pro pluribus cedat. (L. 31.
$ 4. Dig. eod.)—Numărul epitropielor
nu se socotea după numărul copiilor, ci după numărul patrimoniilor deosebite, ceea ce este adevărat şi astăgdi: nonnumerus pupil- .
lorum plures tutelas facit, sed patrimoniorum separatio. (Li. 3 Dig.
eod.)—Art. 263 din codul Calimach (195 Austriac) reproduce în a-

ceastă privinţă dreptul Roman.—După codul Caragea ($ 38, Cap. 21.

P. 111), epitropul putea să-se lese, însă cu ştirea stăpânirei chiar
pentru căutare de trebi ale sale ce nu să poate să le lese. Codul
Italian

(Art.

273),

ca și leguirea

noastră

din

1849 ($ 35),

prevede

numai
o singură epitropie, După codul francez însă (Art. 345), acei
neîosnrați pot fi siliți a primi două epitropii.

*) Laurent. IV. 506. Demolombe. VII. 434. Aubry et Rau. I.

$ 107.

p.382, nota 16.—Contră. Doranton. III. 491, nota 1—In fine, după
Mareade (Il. 224.), tatăl ar trebui se primească epitropiea copiilor,
remănând ca apoi să ceară descărcarea celei-lalte.

-
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ce epitropie,
în Italia (în
vinciis autem
gitimaț (Art.
(Art.

183,

1.

TITLUL

X.

CAP.

II.

ART,

377, 318,

trebuea să aibă trei copii legitimi la Roma, patru
Italia verd guatuor), şi cinci în provincii (în proquinque.)! Astăgi, cinci copii în viaţă, legitimi, le306), sau născuţi din un matrimonium putativum?)

184), pot servi de scusă

pentru

a ape&ra pe tatăl lor

de o epitropie străină. Copilul zămisluit (gui în ventre est) nu
numără, pentrucă el nu e presupus născut de cât atunci când
e vorba de interesul lui (guoties de ejus commodis agitur), şi în
specie, scusa este înfiinţată. în interesul esclusiv al epitropului. :)

Copiii însă minori sau majori, care se află în viață în momentul când se deschide tutela, numără, chiar atunci când ei ar

fi fost daţi în adopţiune,. soluțiune care era admisă şi la Roani (V. Instit, Lib. [. Tit. 25, de excus.), şi chiar când în urmă ar fi
încetat din viață: negue rursăs nocent, qui postea morientur. (L.
2,$ 4. Dig. Lib. 27. Tit. 1. de excusat.) (Demolombe. VII. 436.)
Cât pentru copiii sevârşiţi din viaţă înaintea deschiderei
epitropiei, fie băeţi

sau

fete, *) ei nu numără

de cât atunci când

vor
fi lăsat şi ei copii vii. In asemene caz, toţi copiii copiilor,
adecă nepoţii, ori câţi vor fi, represintă pe autorul lor şi numără
drept unul,

ca şi cum

artrăi

acest autor:

(V. Art.

664 şi 842)

Qaoteungue autem nepotes Juerint ex uno filio, pro uno filio
numerantur. (L. 2. $ 1. Dig. eodem.) 5)
“Drept Ro-

man,

Copii naturali, copii adoptivi.

1) DL. 1 Cod. Lib. V.T. 66, qui numero lb. se excusant
şi Instit. Lib.
I. Tit. 25, de
excus.

Drept Ro-

man.

Deosebire
de la dreptul
fraucez şi
roman,

copii faţă cu

Cât pentru copiii adoptați, ei nu numără

taţi,

sent.

tatăl putea

copil naturali recunoscuți în viață, pentru
că acești
dânsa ar fi întocmai ca şi acei legitim
i.

Copii adop-

Copilul ab-

Pr.—La Romani, însuşi

să se apere
de curatoria copilului seu emancipat, invocând
ca scusă esistența
a altor trei copiă neemancipați, însă un asemene
părinte ar
fi considerat ca denaturat: sed câm filio suo curator petatu
r,
contra
naturales stimulos facit, si tale cxcusatione utend
um esse tentaverit.
, (L. 36, $ 1 în fine. Dig. Lib. 27. Tit. I, de
excusationibus.)
)
opii naturali nu numără, pentru că nică o
legătură juridică nu
esistă între dânşii şi tatăl lor. Bunica
naturală însă care ar fi
tost rânduită epitropă nepoților ei de cătră
mama firească a acestor copii, ar putea fi aperată de epitrop
ie, dacă ar avea Şi ea cinci

în familiea adoptătorului, ci în familiea lor firească
în care
adoptivi liberi non prosunt; în adopti au remas (Art. 313): sed
onem autem dati naturali
Patri prosunt. (Instit. Lib. I. Tit.
25. de exus, Pr. în medio.) Demolombe. VII. 438.-— Contra. Magnin
. Minorites. 1. 378.
la

Copilul presumat sau declarat absent va
număra, părinţilor sei pănă
eterea în posesiune
vă. (Art. 114.
Demol. VII. 439,
” Laurent. IV. 507. Demol. VII. definiti
436. V. aL 2. $ a Ge Lib, 27 Tit,
:
)
a Romani, copii fetelor sevârșite din
viață nu numărau. ci numaia
, băeţilor: nepotes ez filia non prosunt.
(lustit. L. 1. 'T. 25. d, excus. Pr.)
)

upă codul irancez,

copiii morţi

numără, chiar dacă n'arfi lăsat în activitate de servicii
copii,
La Romani, copiii morţi fără posteri ceea ce la noi nu
tate nu numărau de
Când erau morţi pe câmpul de
bătălie (în acie), pentru

în armată

s'a admis,
cât atunci
că o ase-

DESPRE

SCUSELE

TUTELEI.

119

— ART. 318—381.

Numtrul copiilor este astădi, ca şi la Romani, numai o causă Art, 378.
de apărare spre a nu primi epitropiea (a suscipiendâ tutelă), nu
însă și pentru lepădarea epitropiei primite (a susceptă tutelâ),
copiilor în urma primirei

căci naşterea

epitropiei nu autorisă pe

părintele acestor copii a cere descărcarea sa: nam, si post creationem generantur, non auziliantur. (|. 2. Ş 8. Dig. Lib. 21. Tit. 1.)

5%. Scuse întemeiate pe secs. (Art. 346.)
Secsul nu constitue o scusă de cât pentru mamă și celealte ascendente care au facultatea de a refusa epitropiea. ')
Judecarea

Art. 319.

scuselor

Dacă tutorele ales

propuse

de epitrop.

este faţă la deliberarea consiliului de

familie, care pune asupra lui sarcina, tutelej, el este dator îndată să proear.
pue, spre apărarea sa, ori care din împrejurările mai sus arătate,
nefiind față, va fi îndatorat în 15 gile cel mult, după ce "i se va face
cunoscut numirea sa, să împărtășească tribunalului cuvintele apărărei sale;
proear nepădind aceste formalităţi, nu va fi în urmă primit a mai face

puneră de apărare. (Art. 310 urm. 380—382

C. C. Art. 62. L. din 1879.

Art. 38. L. din 1840. Ant. 438, 439 C. Fr. modificate.)
pentru
Art. 380. Când tribunalul distrietului (sau judecătorul de ocol
tutore
alesul
de
propuse
apărare
săteni) va cunoaște că împrejurările de
pănă
însă,
ceasul
tot
In
.
—
tutela
primi
a
îndatora
nu au fiinţa lor, îl va
care ar fi
ori
ocol),
de
rului
judecăto
a
(sau
lui,
tribunalu
a
decisiune
la
319
acea decisiune,

va fi dator

a administra

provisor

tutela.

(Art.

346,

Fr.)
C. C. Art. 129 Pr. Civ. A. 62. L. din 1879. A. 39. L. din 1840. A. 440 C. acei
tutelă,
de
apărat
Art. 381. Dacă va isbuti (tutorele) a rămânea
familie)
care se vorfi împotrivit aperărei, (adecă membrii consiliului de
fi însuși
va
apărat,
fi
va
lnu
epitropu
Dacă
ri.
despăgubi
la
ți
pot fi condamna
C.Fr.)
441
A,
Civ.
Pr.
638
143,
condamnat la cheltueli. (A. 380 C. C. A. 140,

tre- Drept RoLa Romani, epitropul care voea, să fie apărat de epitropie
”
el
buea să se abţie de ori ce act de administraţie, căci altfel
el trenu mai putea să propue apărarea sa. Spre acest scop,
abuea să se adreseze la autoritatea de cătră care fusese numit,

timp
vând drept de apel Ia jurisdicţiunea superioară, şi în acest
datus
o
pupill
se orânduea copilului un curator provisor: Tutor
si provocet, interim pupillo curator dabitur. 4)

ca, cenene moarte îi făcea nemuritori: hi 'enim, guia pror. republi
(Instit. loco
ciderunt, în perpetuum. per gloriam vivere intelliguntu
acelor morţi în
cit.) Această ficţiune fii întinsă mai tărdiu tuturor
(L. 18. Dig.
i.
răsboiii: Bello amissi ad tutele excusationem prosun

PI
-, Lib. 27. 'P. 1, de excusationibus.)
.
Contră
381.—
p.
107,
Ş
|.
Rau.
et
Aubry
443.
1) Demolombe, VII.
pusar
nu
ente
ascend
Ducaurroy. I. 602, care susţin că cele-lalte
2

aceasta este o atea apăra refusând tutela, recunoscând însuși că
,
,
,
69.)
p.
supră,
nomalie. (Vegi şi
bus. V. şi L. 13. Dig. Drept Roman
L. 11 $ 1. Dig. Lib. 49, Tit.l, de appellationi
V. Tit. 63. —Epi- şi dreptu
Lib. 91. Tit. |. de excus. precum și Cod. Lib.
*

era numit sau care
tropul care'și avea domiciliul în orașul în care

120.
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CIVIL.—

CARTEA

I.—TITLUL

X.—CAP.

11.

ART.

379—381.

Astăgi,

dacă epitropul ales de cătră sfatul de familie
este faţă
în persoană ') la nominaţiunea sa, el este dator
,
sub
pede
apsă
de a nu mai

putea propune scutirea sa, ) să arăte îndat
ă, udecă în aceeași şedinţă, dacă el are, ca
mijloc de apărare, vre
una din scusele mai sus arătate, *) pentr
u ca mai întăi consiliul de familie, şi apoi tribunalul ori
judecătorul de “ocol pentru săteni, la caz de contestațiune (Art.
638 Pr. Civ.), să se pronunţe, fără întârgiere

, asupra scutirei sale.
La caz însă când epitropul pafir
fost faţă la şedinţa consiliului în care ar fi fost rânduit
epitrop, el atunci va avea
15 glile libere *) cel mult (A. 729 Pr.
făcut cunoscut această nominaţiune, Civ.) din giua, de când isa
*) spre a împărtaşi tribunalalui sau judecătorului de ocol,
dacă e vorba de tutela unui sătean (Art. 62 L. din 187 9), cuvintele
apărărei sale, sub pedeapsă
Pronunţarea
consiliului,

Infăţoşare
prin procurator. Controversă.

Deosebire de
la codul francez,

mile şi 30 gile pe deasupra.
codul Calimach (A. 268, 269) Dig. L. 13, $ 1. Lib. 27. Tit, 1.— După
, comisieai epitropicească
de a esamina causele de
ave
scut
ire şi de incapacitate ale a sarcina,
spre acest scop se dădea
epitropilor ;
epitropului 14 ile, în
(A. 201) de la notificare,
pentru a produce mijloacel codul Austriac 15
e sale de apărare.
Art. 38 din legiuirea de
la
cu această deosebire însă 1840 este identic cu Art. 379 de astădi,
tropului nici un termen, , că, după această legiuire, nu se dă epice îi s'a notificat nomina ci el trebue să ceară scutirea sa îndată
ţiunea sa.
1) Acel care n'ar fi fost
faţă în persoană, ci prin
procurator (A. 362),
se consideră ca absent,
sa și să nufi dat mandatcăci el a putut să nu se aștepte la alegerea
în această privinţă
Demolombe. VII. 452,
Aubry et Rau. [. $ 108. împuternicitului seu.
, I, p. 423, nota 3. Dur
p. 384. Masse-Verge.
ant
) Legea presupune că . II. 494, — Contra. Magnin. Minorite. L.
319.
epitropul are cunoștință
în momentul când este
5) Din aceste cuvinte
resultă că, epitropul
nu poate propune
4) Art, 439 din codul
francez dă epitropului

5) Legea noastră nu
prevede, ca acea fra
nceză (Art. 882

alte scuse
Ă

pr. Fr), să se

DESPRE

SCUSELE

TUTELEĂ, — ART. 319—381,

convoca consiliul de familie spre a se pronunța el mai
întăi,
apoi tribunalul, la caz de contestaţiune. (Art. 638 Pr. Civ,5) şi
Legiuitorul obligă numai pe tutorele dativ a propune
scusele

sale în termenul

fatal de 15

dile, sub pedeapsă

-

191

Termenul de

de a nule pu- Di

Se.
tea propune mai tărdiu, de unde resultă că această disposiţiune
, tropilor 1ecare cuprinde perderea unui drept, nu poate fi întinsă
prin a- gali și testanalogie la epitropiea legală şi testamentară, în cât remâne
ne- Controversă:
contest

at că atât epitropul legal cât şi acel testamentar vor putea, propune scusele lor ori şi când pănă a nu renunța
la ele

fie în mod espres

sau tacit. ?)

1) Legea noastră, cei drept, nu este atât de categorică, în această
privință, pe cât este acea franceză, însă totuși, dreptul consiliului
de
familie de a se pronunţa mai întăi asupra scuselor propuse decătră
epitrop resultă atât din Art. 379 $ 1, cât Şi din Art. 381, după care
membrii acestui consiliu, care s'arfi împotrivit la o causă de apărare binecuvântată, potfi condamnaţi la despăgubiri cătră epitrop;
Intradevăr, legiuitorul nu avea nici un motiv pentru a rădica sfatului de familie dreptul de a se pronunța asupra scuselor propuse
de epitropi, cu atât mai mult, cu cât acest drept a fost păstrat consiliului în privința scuselor care au de scop descărcarea unei epitropii primită (a tutelă suscept) (Art. 312), precum şi în privința,

incapacităților, escluderei şi destituirei din epitropie. (A. 381, 388.)

Dacă tecstul Art. 379 şi 380 este cam întunecos, causa este că legiuitorul nostru s'a depărtat în aceste articole de la redacțiunea tecstului francez, luând şi de astă dată de normă legiuirea Moldovei
din 1840; scopul legiuitorului n'a putut fi însă de a întroduce un princip nou “şi dea modifica codul francez, căcă atunci el ar fi rădicat
dreptul consiliului de familie, nu numai în cât privește scusele a
suscipienda tutela, dar în toate casurile. Suntem deci siliți a con„chide că la noi, ca și în Francia, consiliul de familie va avea întăi a esamina causele de apărare propuse de epitrop, şi apoi tribunalul în prima instanță, după contestațiunea ce sar face potrivit Art. 638 Pr. C,, fie din partea membrilor consiliului, fie din partea
vechiului sau noului epitrop rânduit în locul acelui scutit, fie chiar
din partea unei rude care, deși n'ar face parte din consiliu, totuși ar avea un interes moral la reformarea închierei luată de cătră sfatul de
familie. (V. supră, p. 104 şi 124, nota 1.)—Lebiuitorul nu hotărăşte
nică un termen în care să se poată ataca închierea sfatului de familie; însă epitropul va avea interes a ataca cât de degrabă închierea
care "i-ar fi respins motivele sale de apărare: 10 pentru ca să scăpe mai
răpede de gestiunea provisorie a tutelei (Art. 380 $2); şi 20 pentru
casă nu se deducă din gestiunea sa prea îndelungată o renunțare
tacită la dreptul

seu

de

apărare.

(Laurent.

IV. 512.)

) Laurent. IV. 511. Aubryet Rau. 1. $108. p. 384. Demolombe. VII.

454, care revine asupra primei sale opiniuni. Demante. II. (85 bis..
Bonachi. I. p. 693. Epitropul va, trebui să propue însă scusele sale
cât mai în grabă, pentru că o gestiune pre îndelungată ar putea, fi
considerată ca o renunțare tacită
— Contră,
Termenul de 15 şile
.
este aplicabil tuturor epitropilor şi curge din diua de când epitro-

pul legal sau testamentar a luat cunoștință despre nominaţiunea
şa. Mareade. II, 228. Mass6-Verge. 1. p. 423, nota 6. Mourl. L. 1153,
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GODUL

CIVIL— CARTEA

1.— TITLUL X.—CAP,

I1.—ART, 319—381.

Scuseinterve-

Cât pentru causele de apărare care ar fi luat naștere în urma,
ae
at în
itropiei, primirei epitropică, legea nu prevede termenul de o lună de cât
A. troversă.
312. 0on- Urivinţa funcţiunelor publice (A. 372), de unde resultă că toate cele-

nite în cursul

Art. 380.

lalte scuse potfi propuse în ori ce timp, conform dreptului comun. 1)
Când tribunalul sau judecătorul de ocol, pentru: tutelele sătenilor, înaintea cărui causa ar fi venit pe cale de contestaţiune,

potrivit Art. 638 Pr. Civ., va recunoaşte că motivele de apărare
propuse de cătră epitrop n'au ființă sau nu sunt din acele admise de
lege, epitropul va fi îndatorat a primi epitropiea sau a urma cu
gestiunea înainte, dacă e vorba de descărcarea unei epitropii

jam suscepta,

remânânduw'i

deschis

dreptul de apel la instanţa

superioară. (Art. 642 Pr. Civ.) In tot casul, pănă la pronunţarea
decisiunei definitive, 3) şi ori care ar fi resultatul sentinței dată

în prima instanță de tribunal sau de judecătorul de ocol, adecă
chiar în caz când aceste instanțe ar fi admis scusele pe care
sfatul de familie le-ar fi

respins,

epitropul

va fi dator

a câr-

mui vremelnic tutela, făcând toate actele neapărate şi de natură

urgentă, *) fiind responsabil

cătră minor

de

ori ce daună

cau-

sată prin încetarea acestei administraţiuni. (Art. 382.)
Scutire
în
Ce trebue să decidem în privinţa epitropului care, inducând
temeiul unei
cause min- În eroare pe membrii consiliului de familie, ar fi fost scutit de
ciunoase.

epitropie în temeiul unor scuse minciunoase, falsis allegationibus ?
Nu mai remâne nici o îndoeală că, în asemene caz, închierea
consiliului va putea fi atacată înaintea tribunalului, atât de membrii sfatului de familie, cât şi de noul epitrop ales în
locul a-

celui scutit.

In caz însă când şi Justiţiea arfi admis

scutirea,

întemeindu-se tot pe o causă minciunoasă, decisiunea, ei
definitivă va, putea fi atacată pe calea revisuirei numai atunci
când
epitropul ar fi surprins buna credinţă a judecătorilor prin înfățoş
are

de acte care în urmă sarfi recunoscut falşe. (Art. 290, $2.
Pr.

Supunere la
cheltueli.
Art. 381.

Civ.) In toate cele-lalte casuri, decisiunea nu va putea fi
reformată,
ci va fi considerată ca espresiunea adevtrului, pro veritat
e
habetur. *
Epitr opul
care nu va isbuti a fi apărat de epitropie nici la

1) Laurent. IV. 511.— Contra. Mourlon. |. 1153, care aplică termenul
prevădut de Art. 372

la toate causele de apărare ivite în cursul epitropiei, ori care ar fi natura tutelei.
n) Inchierele tribunalului sunt supuse apelului la curte (A. 642 Pr. Civ.),
ear acele ale judecătorului de ocol apelului la tribun
al. (L. din
) Dacă la urma urmei scusele au fost respinse, epitropul care le1819.)
propusese nu va fi perdut nici odată calitatea
sa
de
epitro
p,
pe
când
din contra, în caz de a se admite motive
le propuse, el va fi considerat că n'a fost nici odată epitrop.
Demolombe. VII. 457,
*) După procedura franceză (Art, 480), decisinnele definitive date
în con.
traiectorii pot în tot-deauna fi atacat
e pe cale estraordinară. numită la reguâte civile, dacă una din
Părți a întrebuințat dol,
ce la noi nu esistă.—
La Romani, acel care dobândea scutir ceea
ea pe

DESPRE

SCUSELE

TUTELEĂ.
— ART. 382.
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tribunal, nică la curte, va fi condamnat la toate cheltuelile procesului, în puterea aplicaţiunei dreptului comun. (Art. 140 Pr. C.)
In caz însă dea isbuti epitropul a fi scutit, membrii consiliului de familie care sar fi împotrivit vor putea fi condamnați,
după apreciarea judecătorilor, la cheltuelile de judecată, când
se va constata că ei au lucrat mai mult din spirit de r&utate
şi de resbunare,

putând

însăfi scutiţi de aceste

cheltueli, la caz

când tribunalele ar constata că ei au fost de bună credinţă, în care
caz cheltuelile procesului vor fi în sarcina minorului. *) Responsabilitatea

acelora care ar refusa
causă bine cuvântată.

epitropiea fără o

Art. 382.
Acei care, fără a înfăţoşa leginite cuvinte de apărare
şi după formele prescrise de lege, nu vor voi a primi cârmuirea unei
_tatele ce li s'a oferit după legi, vor fi respundători de toate pagubele
causate prin refusul lor în averea minorului. (Art. 346, 370 urm. 319,
998,

1084 C. C. Art. 371 Cod. Calimach. Art, 40 L. din 1840 modificat.

1370 $ 3 Codul

Francez

Art.

modificat.)

'Tutela, ori care ar fi natura ei, fiind o sarcină publică (V.
supră p. 59, nota 1), nimine nu se poate sustrage de la această
îndatorire de cât pentru motivele și în formele anume determinate de lege. Din toți epitropii, întradevăr, numai mama și cele-lalte ascendente au dreptul de a refusa epitropiea fără nici
un motiv. (Art. 346.) Persoanele deci altele de cât mama și cele-lalte ascendente

chiemate

la o epitropie, fie legală,

testamen-

tară sau dativă, care nu vor voi să primească această sarcină,
cu toate că mar avea nici o causă legală de apărare, vor fi respundătoare, din momentul ce au luat cunoștință despre rânduirea lor în această calitate,?) de toate pagubele causate minorului piin refusul lor nedrept şi nejustificat, adecă atât de perderea 'ce minorul ar fi suferit în realitate, cât și de folosul de
care el ar fi fost lipsit.5) (Art. 1084.) Aceeaşi respundere apasă
temeiul unei scuse minciunoase, remânea tot epitrop: si quis autem
falsis allegationibus excusationem tutele meruit, non est liberatus

onere tutela. Instit. Lib. 1.'T.95, $ 20. V. şi Cod. Lib. V. Tit. 63.

2) Comp. Art. 143 Pr. Civ. V. și Art. 29, $8 din L. Timbr. după care procedura relativă la tuchierele sfatului familiei e scutită de timbru,
Este de observat că legiuitorul nostru supune pe epitrop numai
la cheltueli, pe când membrii consiliului de familie, după $ 1 al
Art. 381, ar putea fi supuşi şi la despăgubiri, adecă la daune-interese,
prin urmare şi la plată de avocat (Art. 146 Pr Civ.), pentru că mem-

briă consiliului care din spirit de r&utate sarfi împotrivit la scutirea

epitropului, 'ia-rfi causat prin aceasta o daună, obligându'l a gera
provisor epitropiea în tot timpul procesului. (Art. 380.)
2) Minorul trebue să dovedească că epitropul a avnt cunoștință de nominaţiunea sa: hoc autem, quod cognovit tutor, pupillus probare
debebit. (L.6. Dig, Lib. 26. Tit. 7. de administr. et pericul, tutorum..)
„_
3) Acei ce se leapadă de epitropie fără temeinică pricină, gie Art,

124

CODUL

CIVIL.—CARTEA

I.—TITLUL

X.—CAP.

IL.—SECȚIA

VI.

nu numal asupra acelor care n'ar primi epitropiea, dar și asupra acelora care ar refusa de a administra vremelnic tutela (A.
380), sau care war lepăda

de o epitropie

SECŢIUNEA

Despre necapacitatea,

pe care ar fi primit-o.

VI.

esclusiunea şi destituirea din tutelă,

DeosebireînCausele care apără de epitropie
tre ancapaci. secţiunea precedentă sunt statornicite despre care am vorbit în
în interesul epitropului, de
:
“unde resultă că el poate să renunţe la dânsele ȘI să primea
scă

a fi epitrop, pe când, din contra, incapacităţile fiind stabilite
în

interesul esclusiv al nevârsnicului, acel incapabil nu
poate nicl
o dată să fie epitrop nici legal, nici testamentar, nici
dativ, de

unde resultă că dacă incapacitatea a luat naştere în
cursul epitropiei,
Deosebire

epitropul trebue să fie revocat de cătră sfatul de familie
. !
Incapacitatea are acelaș scop final ca şi esclud
erea ori des-

între incapa- tituirea, adecă, depărtarea

epitropului,

pacea papa cause deosebite: incapacitatea,

titnire.

Deosebireîn:

în adever,

însă

se întemeiază

pe

nu atinge câtuși de pu-

ţin nici onoarea nici moralitatea epitropului,
pe

când escluderea sau destituirea sa, implică neaparat
din partea lui o imoralitate, un desordin, o lipsă de onoare
şi de probitate care "i
atrage disprețul obştese. Acel incapabil
se depărtează sau se re-

voacă de la tutelă, pe când acel nedemn
se esclude ori se destitue.
Escluderea şi
destituirea

se întemeiază pe aceleaşi cause;
pi due” între ele esistă însă următoarea
deosebire: cea dintăi împedică
întrarea, epitrop
ului în funcţiune,

ferenda vel delata, sed nundăm

adecăse referă la tutela

administrata,

al doile face să înceteze o: gestiune
începută,
tela delata et administrata.

Consiliul de

familie se
pronunță a
citațilo:

de-

pe când cea de

referindu-se la tu-

210 şi 271 din codul Calimach
a plăti toată paguba pricinuită (202, 203 Austriac), se îndatorese
sul ce s'au perdut din lenevire din aceasta sărăimabilor, şi folocioase chipuri să se îndemne a lor; unul ca acela prin cuviiaca
$ 10, Dig. Lib. 26, Tit. 1, de admi s'o primească. V. L, IL ŞI, L.5,
nistr. et periculo tutorum.
Cod. Lib. V. Tit. 55, si tutor
V. şi
non,
gesserit. — După Art. 40 din
giurea de la 1840, din care este
leScos
cu oare care modificare Art, 382,
aceice refusau fără o justă causă
cârmnirea, epitropielor perdeau
tul deafi funcţionari publici şi
drepdreptăţile orăşănești, ceea ce
admis și astădi în Elveţia (A. 237
se vede
cod. Cant. Vaud 251 Cant. Bern
1!) Deşi legea nu se esprimă
a.)
form
al
în această privință, ca pentru
escludere ori destituir(V.
e p. 121, nota 1), totuși nu
mai remâne nici
o îndoeală că autoritatea
„capacităţilor este tot sfat competentă de a se pronunța asupra inul
de a interveni de căte oră este de familie, care singur are competenţa
poi tribunalul oră judecător Vorba de organisațiunea, tutelei, şi anunța cu drept de apel, la ul de ocol pentru săteni, care seva prode contestaţiune din partea
în drept. (A. 638 Pr. Civ.) caz
acelor
Lau

rent, IV. 518. Demol. VII, 496,
497,

DESPRE 'TUȚELĂ. — INCAPACITĂŢI
— ART,
. 383,

125

Cause

de incapacitate.
Nu potfi tutori nică membri unui consiliu de familie:

„Art. 383.

1? minorii, afară de tată şi mamă; 20 interdişii; 30 femeile
de mamă şi de femeile ascendente; 40 toți acei care înșii, sau , aiafară
căror
tată:
şi mamă au

cu minorul un proces în care este compromisă starea civilă a acestuia, sau averea lui, sau o parte însemnată din ea.
5 (Art,

286 urm. 342, 344, 345, 348, 358, 384 urm. Art. 435, 445, 452 C.C.
Art. 41 L. din 1840.
Art. 442 C. Francez.)

„

Prima incapacitate

este minoritatea.

Minorii deci, fie chiar şi

acei emancipați,”) sunt în princip incapabili de a fi epitropi.
Prin escepțiune însă, tatăl şi mama, legitimi *) au această capacitate, nu pentru că sunt emancipaţi prin căsătorie (Art. 421),
cipentru că starea lor de minoritate

nu'i impedică

Minorii.

de a esercita

puterea părintească atât în timpul căsătoriei, cât prin urmare
şi după desfacerea ei.
Ia
Soţul minor remas epitrop are un curator de care trebue să Asistența cu-

fie asistat în toate casurile

prescrise

de lege (Art. 428 urm.), de

unde resultă că de câte ori epitropul minor va face un act pen-

tru care minorul

emancipat

seu, de atâte oriel va trebui

are nevoe

de

asistenţa

să fie asistat de cătră

ratorului.
Art. 428.

curatorului

acest curator,

căci nevârsnicul nu poate să aibă pentru copiii sei o capacitate
pe care el n'o are pentru dânsul.“
In privinţa

actelor

pentru

care

lui de familie, -epitropul minor
de consiliul

seu

propriu

numai

se cere

autorisarea

va avea nevoe
atunci

când

consiliu- Autorisarea

de a fi autorisat

va fi vorba

de

un

consiliului
de familie.

act personal epitropului, pe când autorisarea consiliului de familie al copiilor va fi suficientă de câte ori va fi vorba de un
act privitor la interesele acestor copii. 5)
“

ÎN

OO

1) Legea neavând efect retroactiv (Art. 1), se înţelege că acest art.
nu este aplicabil epitropiilor constituite sub legea vechie. Casaţie
Română. Buletin Secţia 1, pe 1875, p. 1.
„o
_

*) Dacă minorul emancipat ar fi fost în princip capabil, n'ar mai fi Minorii efost nevoe să se facă o escepțiune în favoarea părinților, care ar mancipaţi.
fi trebuit să aibă această capacitate de drept în puterea emancipațiunei lor tacite. Laurent. IV. 375. Demolombe. VII. 463.

*) Tatăl natural va putea fi rânduit epitrop testamentar de cătră ma- Părinţii nama firească a copilului; mama firească nu va fi însă nică o dată
epitropă copiilor sei, pentru că, după părerea noastră, epitropiea nu

turali.

se deschide de cât prin moartea ei. (V. suprd, p. 86.)

Tatăl adoptiv poate fi rânduit epitrop testamentar, pe când mama Părinţii adoptivi.
adoptivă nu poate nici într'un caz să esercite epitropiea asupra co:

iilor adoptați. (V. suprd, p. 64, nota 1.)

5) Laur. 1V. 375. Marcade. Ii. 231. Masse-Verge. 1. p. 409, nota 21.

5) Laurent. IV. 375. Demolormbe. VII. 466.
nota 21 în fine.—La

Romani,

25 de ani aveau dreptul dea

înaintea

Masse-Verge.

lui

1. p. 409, Drept Ro-

Iustinian, minorii de

fi epitropi, dar puteau cere scutirea

lor; Iustinian îi declară însă pe toți incapabili, fără aescepta nici
pe tată nici pe mamă: minores autem vigenti quinque annis nostra

man.
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CODUL CIVIL.—CARTEA 1.—PIT. X.—CAB. ÎL—ART,

Minoritatea

383.

Din împrejurarea că toţi minorii afară de tată şi mamă sunt

parbatuli
e al
e. incapabili resultă că barbatul mamei căsătorită de al doile nu

Controversă. va putea fi cotutore,

dacă

va fi minor,

pe mamă de a fi epitropă.1)
A doua incapacitate este interdicţiunea.

Interdicţiea

judeciară. capabil, fără nici o escepţiune,
dicţiune. care ia

Interdicţiea

legală,

ceea, ce va împedeca şi

în puterea hotărârei

rădicat capacitatea

In cât priveşte interdicţiunea

|
Interdictul

sa juridică.?)

legală,

vom

A 3-a, incapacitate este privitâre

vedea

la femei care

de inter-

(Art, 448.)

"atitue un caz de escludere ori destituire. (Art. 384.)

3*Incapacita-

|
este in-

că ea con-

sunt în genere

tea femeilor. oprite de a fi epitrope,*) pentru cuvântul că le lipseşte esperienţa

neaparată spre a putea îndeplini o ast-fel de sarcină. Epitropiea
constitutione prohibentur ad tutelam, vel curam adspirare. Lostit.

Smintiţi, ră
sipitori, ete.
Controversă.

Lib. |. Tit. 25, $ 13. V. şi Art. 259 Cod Calimach (191 Austriac)
precum şi Art. 8 Cap. 28 din codul lui Andr. Donici.
1) V. supra, p.14.— Contră. Mass6-Verge. I. p. 417, nota 3, $ 212.
*) Fiind că nicio incapacitate nu poate să esiste fâră un anume tecst
de lege, trebue să decidem că smiatiţii care sar afla întrun ospiciăi
sau o casă de sănătate, pănă a nn fi puşi sub interdicţiaue,
pre:
cum şi acei cărora li sa rânduit un consilii judeciar, fie
pentru
causă

de slăbâciune

a minţei

(Art. 445),

fie pentru

causă

de

râsi

445),

sunt

pire (Art. 458), sunt în prineip capabili dea fi epitropi,
remânând
că ei să fie scutiţi la caz de cerere din partea lor
pentru
infirmitate gravă (Art. 315), sau escluşi pentru necapacita
te (Art. 385
$ 2). Laurent. 1V. 514, 515. Demolombe. VII. 467,
468. Mareade,
II. 232. Demante. II. 191 bis IL. Cas. Fr. D.
p. 48. 1. 230.—
Contra. Aubry et Rau. |. $ 92, p. 335 şi Mass6-Verge.
|. p. 417,
nota 4, după care toţi smintiţii, şi chiar acei
puşi sub îngrijirea
unui

consilii judeciar

cu totul asemănaţi

pentru

slăbâciunea

minţei

(Art.

interdicţilor. V. şi Duranton. HI. 503. Alţii asemeluesc interdictului pe acei puși sub un
consiliu
judeciar, ori
care ar fi fost causa rânduirei acestui coosiliu.
Taulier,
II. p. 50.
Delvincourt. I. p. 129, nota 3.-— Codul Italian
curmă
controvers
a
declarând incapabili pe toţi acei care nu
au libera administraţiune
a patrimoniului lor propriu. (Art. 268.)—Romanii
aveau o excusatio
necessaria pentru nebunie: complura
senat
ut în locum furiosi, et muti, et surdi tutor us consulta facta sunt,
is, alii tutor
r.
L. 17. Dig. Lib.. 26,
26, Tit.
Tit. 1.1. Vegi şi L. 12 și 40. Dig. Lib.es 21,dentuTit
I. de excus. Răsipitorii nu erau însă
formal depărtaţi
i
tropie. Codul lui Andr. Donici

dul Calimach

(Cap. 28 $ 8) nu primește de afi epiîntreagă, ear
259 din co(191 Austriac) și Art. 41 din legiuiArt.
rea de la 1840
+ mintea

declară nevredniei ȘI neprimiţi pe acei
care pentru metehne a trupului sau a minfei, ori pentru altă
pric
ină nu sunt vrednici ași
ocârmui însuși lucrurile lor.
3) Când deci o femee, alta de câ

DESPRE WUTELĂ.—INCAPACITĂȚI.
— ART: 385;

io

este deci în princip un munus zirile.*) Mama însă şi cele-lalte
ascendente având

îndatorirea

de a îngriji de descendenţii

lor,

pot prin escepţiune, dacă voesce, să „primească epitropiea,?) leîn afecțiunea pe care
giuitorul având de astă dată încredere
lor.
ele trebue so aibă pentru coboritorii
Două deosebiri esistă însă între tutela mamei și tutela ce- Deosebiriîn-

lor-lalte ascendente : I* mama este epitropă de drept a copiilortieePitropiea
sei legitimi sau legitimaţi, pe când cele-lalte ascendente pot fi cea a vii.
celor.
numai rânduite epitrope testamentare şi dative (v. p. 83, nota 1);
epitropă;
fie
să
poate
văduvă
este
cât
întru
numai
mama,
2
la caz de a se căsători de al doile, ea nu poate fi epitropă de
cât cu învoirea consiliului de familie, şi în asemene caz, barbatul ei trebue să fie neaparat sin-epitrop?) (A. 348), pe când
ascendentele pot fi rânduite epitrope, chiar fiind căsătorite şi
fără ca barbatul

lor să fie co-tutore.*)

- Trebue se mai amintim încă că femeea are capacitatea dea A.452.
fi epitropă barbatului seu înterdict. (Art. 452.)
4 In fine, sunt incapabili de a fi epitropi toţi acei care însuşi Judecată cu

ci sau a căror părinți?) au cu minorul o judecată de natură a

inorul-

1) In vechea legislaţiune a Romanilor, femeile nu puteau fi epitropeDrept Roman

de cât cu învoirea priucipelui: femine tutores dari non possunt, îi! dreptul
quia id munus masculorum est, nisi a principe filiorum tutelam specialiter postulent. L. 18. Dig. Lib. 26, Tit.L. Tutela plerumque virile
officium est, (lice legea, 16 Dig. eod. Justinian însă prin Novelle 118,
Cap. 5, permite mamei şi bunei de a fi epitrope, sub condițiunea
de a nu se mai căsători de al doile şi de a renuuţala beneficiul
senatus-consultului Velleian : mulieribus enimetiam nos interdicimus tutela subire officium, nisi mater aut avia fuerit. Legislaţiunea Romană trecuse și în vechea noastră legislaţiune : „să nu se
orânduească, nică o dată epitrop unui nevrâsnie femee, de cât mu-

ma sa sau moaşat, dice codul Caragea

VE

(A. 12 P. III, Cap. 21).

V. şi Art. 1 Cod. Ipsilant p. epitropii, Art. 8, Cap. 28 din codul lui Andr.
Donici, Art. 260 C. Calimah (192 Austr.) şi Art. 41 din legea de la 1840.
Această stare de lucruri e pretutindeni legea comună. Codul I- Drept străin.

talian (Art. 268), urmat în această privință de Ante-proiectul de re- Cod Italian.
visuire (Art. 427), este singurul care pănă acum a permis surorilor

bune cât timp nu sunt măritate (Je sorelle germane non maritate)
a fi epitrope fraţilor lor.

2 Se înţelege

,

că mama nu va putea primi de cât epitropiea copii-

lor sei proprii,nu însă şi aceea a copiilor pe care barbatul ei "i-ar

fi avut din altă căsătorie. Cas. Rom. Sel, Bulet. pe 1870, p. 335.

3) După Art, 219 din codul Calimah (211 Austriac), mama sau buna,
chiar în timpul văduviei, nu puteau fi epitrope fără un sin-epitrop
rânduit de comisiea epitropicească, disposiţie abrogată prin legiuirea de la 26 Aprilie 1840 ($ 5).
î) Laurent. 1V.316. Marcade. Il 233.—Contra. Demolombe. VII. 472.

5) "Decstul fiind limitativ, şi incapacităţile ne-putându-se intinde prin
analogie la casură neprevădute, de aici resultă că n'ar esista nici
o incapacitate dacă procesul ar avea loc între minorul şi alte per-
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II.—ART.

983,

„compromite starea civilă a acestuia, sau averea lui sau o parte
însemnată, din ea. Legiuitorul a declarat pe aceste persoane incapabile, pentru ca nu-cumva interesul lor săi împedice de a 'şi
face datoriea în conștiință. Consiliul de familie, și apoi tribunalul
la rândul seu vor aprecia dacă procesul este sau nu de natură
a
compromite interesul minorului. (C. Nimes. D. P. 48.2,
58.)
Pentru ca judecata să fie o causă de incapacitate,
ea tre-

Rânduirea u-

bue să esiste actualmente. Procesul deci neînceput sau
curmat
prin o hotărire remasă definitivă nu constitue o
incapacitate.
Dacă un proces care ar fi de natură a compromite
interesele
minorului sar naşte în cursul epitropiei, atunci
epitropu
l, se
va revoca și consiliul de familie va procede
la rânduirea unui
alt epitrop.!) (Laurent. IV. 517.)
Dacă

se constată în fapt că judecată

nu e de
Ri pi0P promite interesele minorului, atunci
epitropul nu
însă tribunalul numește copilului un epitrop
ad
presinta pe minor în tot cursul procesul
ui.
Nu osistă car Aceste sunt incapacităţile
prevădute de lege.
pacitate es. Pot
tralegale.

esista alte cause de apărare

cite de

lege

judecătorul

(v. supra,

nu poate

p. 108),

de cât acele

tot astfel,

să admită

prin

şi cu

analogie

natură

a com-

este revocat,
hoc spre areDupă

anume
atât

cum nu:
statornimai

mult,

alte cause de in-

capacitate, de escludere sau de deştituir
e, de cât acele anume
de lege, pentru
la regula generală care este capacita
tea, şi ştiut este că escepțiunele sunt de strictă. interpretare.
A ati vit i
*) Astfel, nici duşmăniea

prevădute

soane, de pildă copii sau soțu
l epitropului. Laurent. 1V. 517.
molombe. VII. 416. Marcade. IL.
De234. Toullier. D. I (parte II) 1161
.

Dreptul
drept Si

nota 23.—Contră. Duranton.
HI. 505. Aubry
et Rau. 1. 8.92
336, nota $. Freminvilie. LI.
143,
Acest sista este tona admi p
în Art. 268 din codul Italian.
s
V. şi Art. 261
5) După Art. 261 din codu
l Calimah (193 Austr
în epitropie acei care însu
şi ei, sau părinții

.

pricini de judecăţi, sau
nelămurite încă, ar pute
a să
judecată cu sărăimanul, macar
de vorfi și rudenii. Codul luiîntre în
Andr.
acei

care

pentru

pretenţii

acei ce au vre o priui, ear codul Caragea
Prigonire sau în oare

a averei minorului, nisi
corum controversia sit. forte de omnibus bo
Dig. Tit. 1. Lib. 97, ?
*) Laurent. IV. 513 şi 520. L., 'To9].uilier
b ”. iI (parte(parte II)
VI
II) 1171.1 7 Demolombe.
468, 476. Cas. Fr,
Repert
.

Dalloz,

Tea:

154, o
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(inimicita capitalis) dintre epitrop şi părinţii minorului, anume prevedută la Romani (Instit. $ 11, Lib. 1. Tit.25) Şi în Art,
261 din codul Calimah (193 Austriac), nici calitatea de călugăr,
militar, ') ori de supus străin?) (Art. 260 Calim.), nici absenţa din.

țară pe un timp mai lung de un an (Art. 262 C. Calimah, 194
Austriac), nici sărăciea care la Romani era o causă de apărare
(Instit. $ 6, L. I. Tit. 25), ear în codul lui Andr. Donici o

causă de incapacitate ($ 8. Cap. 28) nu mai potfi admise as-

tădi de judecători

ca atare.

Cause de escludere şi destituire.
Art. 384. Osânda la o pedeapsă criminală aduce cu sine de drept
escluderea de la tutelă, precum și destituirea din o tutelă primită mai
dinainte. (Art. 383, 385 C.C. Art. 1,7, 22, 27, 268, 308, 309, 334,ete.
C. Pen. Art. 398 Pr. Pen. Art. 41 Leg. din 1840. Art. 443 C. Fr.)
Art. 385. Sunt asemenea opriți de a fi tutori şi destituibilă: 10 persoanele cu purtare rea în deobşte cunoscută; 20 persoanele care dau do:
vedi de rea credinţă sau necapacitate în îndeplinirea sarcinei de tutori.
(Art. 384, 386, 458 C. C. Art. 22, 67, 268, 330 Cod. Pen. Art. 42 Leg.
din 1840. Art. 444 Codul Francez.)

Condamnaţiunea definitivă la o pedeapsă criminală?) atrage Osândire la
de drept escluderea din epitropie a tutorului care ar fi întrat o pedeapsă
încă în administraţiune, precum și destituirea de la tutela jam
suscepta, fără intervenirea

consiliului

de familie,

care

se întru-

nește numai pentru a rândui un alt epitrop. Graciarea condamnatului (Art. 93 Constit.) nui rădică efectele condamnaţiunei. Din
momentul deci ce epitropul a fost condamnat în mod definitiv
de cătră curtea

cu jurați,

el a încetat de a mai

fi epitrop, în

cât toate actele ce el ar fi făcut în această calitate în urma unei asemene condamnaţiuni n'ar mai avea nici o tărie şi n'ar mai
iii
Man
Contră. Zacharie şi Aubry et Rau. IL. $ 39, p.336, nota 11,după
care incapacitatea poate să resulte întrun mod virtual și neapărat
din spiritul legei, soluţiune care mi se pare inadmisibilă, pentru că
exceptiones sunt strictissima interpretationis.
|
.
1) Membrii clerului şi militarii pot cere scutirea lor. (Art. 370.)

?) Străinii pot fi astăgi fâră nici o îndoeală epitropi și mâmbră într- Străinii pot ,
un sfat de familie, pentru că ei au eserciţiul tuturor drepturilor ci- fiepitropi.
vile întocmai ca și Românii (Art, 11.) V. Tom. I. parte |. p. 171.

3) După Art. 259 din codul Calimach şi legiuirea din 1840 ($ 41), sunt ne-

preptul

vrednici şi neprimiţi la epitropie toți acei osândiţi pentru ori ce vechii, drept
vinovăție, die eines Verbrechens schuldig erkannt worden sind, glice Roman şi

Art. 191 din codul Austriac.

Codul

Italian,

pe lângă

condamna- drept străin.

țiunea la o pedeapsă criminală, mai prevede încă ea causă de incapacitate condamnaţiunea la o pedeapsă corecțională pentru furt, înşălâciune, falş, ori atentat la bunele moravuri. (Art. 269.) — La Roani,
derea

tutela înceta prin pronunțarea pedepselor care atrăgeau perlibertăţei şi a cetăţeniei: sed et capitis diminutione tutoris,

per quam libertas, vel civitas, ejus amittitur, omnis tutela
lnstit. $ IV. Lib. 1. Tit. 22, Quibus modis tutela finitur.

peri.
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ÎL.—ART. 34, 585.

putea să remâie în picioare de cât ca făcute de un gerant de
afaceri. (Art. 987 urm. Cod. Civ.)
_
Nepotrivire

CCA

Din

generalitatea termenelor

Art. 384 resultă

nat la o pedeapsă criminală este necapabil

că acel condam-

de a mai fi epitrop

22, $ 4. C- sau membru întrun consiliu de familie (Art. 386), nu numai în
Penal,
privinţa, copiilor străini, dar chiar şi în privinţa copiilor sei pro-

prii și a nepoților sei. (Art. 842.) Este adevărat că după Art.
22 $ 4 din codul penal, acei condamnaţi la degradaţiunea ci-

vică pot, după chibzuirea

sfatului

sau membri în consiliul de familie

poţilor lor, pergend

însă codul nostru

de familie,

aceste drepturi

civil fiind cu

să remâie

în privinţa copiilor
numai

o lună

epitropi

şi ne-

în privinţa străinilor,

şi câte-va gile poste-

rior codului penal, cu drept cuvânt sar putea
penal este abrogat în această privinţă.

susține

că codul

Osândire lao
Condamnaţiunea la o pedeapsă corecțională (Art. 8 C. Pen.) nu
.
reeţională. atrage la noi > de drept, ca Aîn codul Italian
(Art. 269), escluderea

pedeapsă co-

sau

_____

destituirea, din epitropie, judecătorii

în unele casuri, de a rădica condamnatului
dreptul

deafi

epitrop

sau

membru

având numai facultatea,

pe un timp determinat

întrun consiliu de familie. !)

e
Sunt, de asemene, opriţi de a fi epitropi şi destituibili,
adecă
cunoscute, Pot fi scoși din epitropie, după cum se esprimă
codul Calimach,?)

se înțelege de cătră consiliul de familie, persoanele
cu purtără
văle în deobşte cunoscute, precum ar fi beţiea,
desfrânarea şi
alte desordine morale, de natură a compromite
educaţiunea și
|
creşterea nevârsnicului. ?
Notoriotatea
Pentru ca, imoralitatea epitropului să fie o causă
purtărilor Ori de destituire, se cere ca ea să fie în deobşte de escludere
cunoscută, arăle.
decă publică, vădită, după cum se esprimă legiuirea
din 1840. )

mai la mora-

DV. Art, 22 $ 4, 27, 268, 308, 309 $ ultim,
334 Cod. Pen,, ete. V. și
teestele citate Tom.I, parte I, p.136,
nota
IL.
— In unele casuri, ră, dicarea acestor drepturi este obligatori
e; V. de esemplu Art. 268, C. Pen.
) V. Art. 259, 337 Cod. Calimach, A. 8
Cap.
pectum tutorem eum putamus, qui morib 28. Cod. Andr. Donici. Susus talis est ut suspectus sit.
Instit. Ş 13. Lib. 1.
Tit,
j
|
:
.:
3) Demoios. Lab? Sa
20 că pete Peetie ele)

“tropului,
Controve
iiă,

valitato, dar şi desordinele în afacerile sale, precum
ar fi: lipsa de
ospodărie sau răsipir
"ei
.
8osp

„

a]

Purtărilerăle
se referă nu-

litatea, epi-

obște

cunoscute

(inconduite)
âsipirea

trebue

înţeles

nu

numaj

lipsa de mo-

averei sale. (V. Art. 8 Cap. 21. P.UL.C.
Caragea.) Această interpreta
re este însă inadmisibilă, mai ales față
cu tecstul nostru care n'a înțeles
morale. V. Laurent. 1V. 523. — Astfel, a vorbi de cât de desordinele.
la
de faliment a epitropului nu poate noi, insolvabilitatea Ap AA
fi o causă de escludere. Codul
Italian prevede din contra că
faliţi
ă
nereabilitaţi (£ faliti non ria, bilitati) trebue să fie depă
rtați din epitropie. (Art. 269
) Astfel, imoralitatea ar fi de
$ 4.)
notor
pul ar fi fost recunoscut culpabil ietate publică atunci când epitropeutru atentat la pudoare, adult prin o hotărâre remasă definitivă
eriă, (Art, 262—271 C. Pen.)
ete.

ESCLUDERE

ȘI DESTITUIRE

DIN TUTELĂ.
— ART, 384, 38,

La caz de contestaţiune din partea epitropului, atât
tările răle cât şi notorietatea publică vor putea fi stabilite
marturi. (Laurent. IV. 523. Demol. VII. 486. Marcade. Il.
Epitropi să se orânduească oameni cinstifă şi de bună

i3i

purprin
238.)
stare Rea credinţă,

dice codul Caragea. (Art. 7, Cap. 21, P. III.) Acei deci care dau (estituiredovedi de rea credință în administrarea tutelei ce li s'a încre-

dințat, pe lângă

că potfi condamnați

(Art. 330 C. Pen.), potfi și destituiți
Suspectus autem est qui non ex fide
sit. (Instit. $ 5. Lib. 1. Tit. 26, de
Epitropul nu va putea însă să fie
să fie oprit de a întra în funcţiune
capacitate constatată

pentru

abus

de încredere

de cătră sfatul de familie. ”)
tutelam gerit, licet solvendo
suspectis tutoribus et curat.)
escls din epitropie, adecă Esoluderea
pentru rea credință sau in- SPP

într'o tutelă anterioară,

de cât atunci când

el ar fi fost destituit pentru una din aceste cause, sau pentru
amândouă de odată, aşa în cât reaua, credință sau incapacitatea
sa anterioară nu poate să resulte de cât din o hotărîre judecă-

torească sau din o închiere a sfatului de familie, căci dealtmintrele

nar fi nici un motiv de a eselude pe un epitrop în contra căruia
nimene nu sar fi jăluit. (Laurent. IV. 524.)
Necapacitatea sau nevredniciea epitropului, care consistă în Necapaciaducerea de daune atât persoanei cât și averei nevârsnicului prin
negligența, inesperienţa, simplicitatea, inepţiea sau Jenevirea sa,
după cum se esprimă Art. 337 din codul Calimach, este o causă
de escludere și destituire din epitropie care astăgi, ca şi la Romani, nu atinge întru nimic onorabilitatea sa: în hac causa est,
ut integra,

ezistimatione

tutela

vel cura

abeat.

(L. 18.

Dig.

Lib.

26, Tit. 10, de suspectis, etc.)
Atât incapacitatea însă cât și reaua credință, pentru a fi la Incapacitatea
n0i 0 causă de escludere ori de destituire trebue să se mani- oredință trefeste din partea, epitropului în îndeplinirea sarcinei de tutore, buesă se ma-

în administraţiunea, tutelei actuale, sau să se fi manifestat în ad- ieste în d
ministraţiunea, unei tutele anterioare. Tecstul nostru este formal sarcinei de

în această privință şi curmă oră ce discuţiune, în cât la noi nu se mai tutor. Deo-

poate admite, după cum se admite în Francia (V. Demolombe, VII. codul fran491), că incapacitatea în ori ce gestiune, bună oară în administraCEZțiunea averei femeei sale (Art. 1942) și chiar în propriile sale afaceri
Demolombe (VII. 485) vede un act de imoralitate pănă Și în Te- Recunoaştecunoașterea unui copil natural. (?) Va să dică, ași îndeplini dato-reaunui copil

-

riile sale cele mai. sacre

cătră

o ființă nevinovată,

a repara gre-

șelele sale din tinereţe, este o crimă; curioasă morală! Nu ştiu însă

care este mai moral, acel care îşi recunoaște copiii sei şi le dă un
- ,
nume, sau acel carei lasă pe uliţă să moră de foame!..,.

1) Atât reaua credință cât și incapacitatea se referă nu numai lainteresele bănești ale nevârsnicului, dar şi la educaţiunea persoanei

sale. Laurent. IV. 526. Demolombe. VII. 490.
— Reaua credință și
incapacitatea n'au nevoe a fi în deobște cunoscute ca rălele purtări,

natural.

cont GIVILI—GARTEA 1, WUELUL X. CÂP. În. ART. 381, 380,
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ar fi o causă de escludere .ori de destituire. Cu alte cuvinte, epitropul care ar răsipi averea sa, sau acea a femeei sule, sau acea
a mandanţilor sei, sau care ar fi declarat în stare de faliment,
bună oară, nu va putea fi destituit din epitropie, dacă el în administrațiunea acestei epitropii nu dă dovegi de incapacitate sau
de rea credinţă, nici va putea fi oprit de a întra în administraţiune,

dacă el n'a fost destituit dintr'o epitropie anterioară.
Causele de
Causele de escludere și de destituire fiind generale se aplică

estluderefi Ja toate tutelele în genere, şi prin urmare, şi la tutela legalăa
suntaplica- tatălui sau a mamei,

căci părinţii nu pot săaibă

monopolul i-

pie datele moralităţei și a necredinţei.') Tatăl însă destituit din epitropie

va continua a esercita puterea părintească ca părinte, şi numai administraţiunea averei se va încredința noului epitrop. (V.supra, p.5.)
Nu esistă
Causele de escludere și de destituire, ca şi acele de incapa.
>
.
a.
„:
es1
cindere
ori
Citate,
sunt de strictă
interpretare, de unde resultă că nici con-

destituire es- siliul de familie, nici judecătorii

"98

nu pot să escludă

sau

să des-

titue pe un epitrop pentru alte motive de cât acele anume admise de lege. (V. supră, p. 108 şi 128.)

Procedura escluderei şi a destituirei.
Art. 383. Destituirea (şi trebue adaos și escluderea) tutorelui se va face
de cătră consiliul de familie, convoeat fiind el de tribunal (sau de judecătorul
de ocol pentru săteni.) — Tribunalul sau (judele de ocol) nu va putea refusa convocarea consiliului de familie, când cererea de convocare se va
face formal (adecă înscris] de cătră unul sau mai multe rude sau afink
ai minorului, pănă la gradul de văr primariii, sau mai de aproape spiţa.
(Art. 356 urm. 384, 385, 388, 389, 660, 662, 663 C. C. Art. 305 urm.
Pr. Civ. Art. 62 L. din 1879. Art. 44 L. din 1840 identic. Art. 446 C. Fr.)
Art. 388. Iuchierea consiliului de familie prin care se va pronunța
escluderea sau destituirea tutorelui va trebui a fi motivată, şi dată
după
ce se va fi chiemat și ascultat înaintea lui şi tutorele. Dacă
tutorele nu
se va fi conformat chiemârei, eseluderea sau depărtarea
se va încheiă
de consiliu
Civ.

Art.

Și Art.

45

389.

şi în lipsă. (Art. 389 urm. 1763 C.C. Art. 12, 118, 638 Pr.
Leg.

Daca

din

1840.

Art.

446

Coa.

imtorele se va mulţumi

Fr.)

cu eseluderea

sau depărtarea
se va numi alt tutore care va întra îndată în funcțiunea
sa.
„acă va urma plângere din partea tntorelui, asupra
escluderei
sau
destituirei sale, până în cinel gile cel mult de când ise
va fi încunoștiinfat escluderea sau destituirea, când ea sarfi închiet
în neființa lui, tribunalul (Sau judecătorul de ocol pentru săteni)
va hotărî de urgenţă asupra plâugerei, remâind dreptul de apelaţiune, în
atât rudelor sau afinilor care au provocat escluderea caz de nemulţumire,
sau destituirea. cât
ŞI tutorelui. Din momentul când tribunalul
(sau judele de ocol) va înGuviința escluderea sau destituirea tutorelui,
acesta va fi suspens şi se va
numi 0 altă persoană ea tutore provisoriă. (Art.
379, 388 1762 C.C.
Art. 137, 311, 638 urm. 729 Pr. Civ. Art.
62
Leg.
din 1879. Art. 46 L
din 1840 identic. Art. 448, 449 Cod.
Francez modificate.)
) Laurent. IV. 521. Demolombe. VII,
486, 495. 'Toulli
ar
II) 1170. Masse-Verge. 1.
su atuncă

nota 4. Cas. Fr, pi 0 pus(Parte
D. P. 64. 1. 301. D. P, 56.p. 454,
1. 290. D, b. 47. 4. 406,
No. 6.
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Pe când osândirea la o pedeapsă criminală (Art. 384) produce de drept depărtarea din epitropie, cele-lalte cause de destituire şi escludere !) prevâdute de Art. 385 se pronunță de
cătră consiliul de familie convocat de tribunal sau de judecătorul
de ocol pentru săteni, după cererea părţilor interesate, sau chiar
din oficii, conform Art. 356 şi urm.2)
|
Membrii

sfatului

de

familie

care

au

provocat

destituirea

și Membrii con-

chiar rudele epitropului care ar face parte din consiliu, ieu parte sila ul cara
la deliberare, neputând fi recusate în lipsa unui anume tecst. *) destituirea

Tribunalul poate

după cum

cererea

se

convoca

esprimă

şi sirguința

vre-unei

la gradul de văr primar

(Art. 663), pot cere

consiliul ex officio, din slujbă," busaţă.

legiuirea

de la 1840

rudenii.

inclusiv, adecă

convocarea

($ 44),

Rudele
pănă

nu numai

sau

după

afinii

pănă

la spița a patra

consiliului de familie formal,

1) Legiuitorul din scăpare de vedere vorbeşte în

destituire;

sau

dovadă la aceasta

Art. 387 numai de Escludere.

sunt Art. 388 și 389

de destituirea, dar şi de escluderea

care vorbese

epitropului..

Causele de incapacitate (Art. 383) produc efectul lor de drept, Cause de incu escepțiune însă pentru punctul al 4-le al Art. 383, care se apre- capacitate.
ciează

tot de consiliul de familie.

Domolombe.

pronunţa de cătră comisiea

VII. 496.

epitropie

se

epitropicească din oficiii sau după

ce-

2) După codul Calimach (Art. 336, 337),

scoaterea din

rere, în Austria, de tribunal (Art. 253, 254 C. Austriac), ear după
legiuirea din 1840 de cătră sfatul de familie, ca și astădi, însă nu

Dreptul
gechi

și

“E.

cu încuviințarea tribunalului, ci a comisiei epitropiceşti. ($ 44—46.)
La Roma, destituirea se pronunţa de pretor, ear în provincii, de preşedintele provinciei, sau de legaţii proconsulilor (legato proconsulis) (nstit.

$ 1, Lib.

|. Tit.

provoca destituirea aparţinea

26,

de suspectis

de a

Dreptul

etc.) —

fie-cărei persoane și chiar şi femeilor,

pretorul putând chiar s'o ordoane din oticiit pentru motive grave
sine accusatione, si pretori ligueat ex apertissimis rerum argumentis, suspectum eum esse. (L. 3. $ 4. Dig. Lib. 26, Tit. 10, de
suspectis.) — Et sciendum est guasi publicam esse hanc actionen,

hoc est omnibus patere. Instit. $ 3. eodem

Lib. 26, Tit. 10,
Acei impuberi nu
Instit. $ 4 eodem
5) Demolombe. VII.
epitropul ar putea

de obiect

şi L. 1 $ 6 şi 7, Dig.

de suspectis ete. şi Cod. L. 6 Lib V, Fit. 43 —
puteau însă să acuse pe epitropii lor de suspecți;
şi L. 1 Pr. Dig. Lib. 26, Tit. 10, de suspectis.
— D]. Bonachi (I. p. 713) dice că şi însuși Acel numit
498.
lua parte la deliberarea consiliului care ar avea epitrop înce-

depărtarea sa.

D-sa însă perde din vedere

că, la DOĂ, p7i face parte

epitropul încetează prin nominaţiunea sa ca epitrop de a mai fi din sfatul de
membru în consiliul de familie, de vreme ce nouă ne lipsesc Art.familie. Deo-

423 și 426 din codul
pentru

rânduirea

care

francez,

sau destituirea

opresc pe epitrop de a vota gebire dela

subrogatului

tutor, din care

autorii tecscu

francezi conchid că epitropul continuă şi după nominațiunea sa a
face parte din consiliul de familie. (V. Laurent. IV. 540.)Şi apoi,
chiar dacă epitropul ar mai face parte din sfatul de familie, cum
ar mai

putea

el să iee parte

la

deliberarea

care

ar avea

tocmai depărtarea sa, pe când ştiut este că nemo
esse în rem suam. Comp. Demante. II. 173 bis 1.

potest

de

scop

auctor

ki
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CODUL

CIVIL——CARTEA 1.—TIT, X.—CAP,

II.—ART.

387-389.

adecă prin petiție scrisă, fără a arata motivele pentru care ele

ar cere destituirea epitropului, şi tribunalul sau judecătorul de
ocol, în asemene caz, nu poate să nu deie curs reclamaţiu-

acestor rude, fără a, se espune acţiunei recursorie civile )
(Art. 305 urm. Pr. Civ.), pe când rudele cele mai depărtate nu

nei

pot cere destituirea epitropului de cât pentru anume motive,
care se apreciează de tribunal, şi care poate să refuse convocarea consiliului de familie fără nici o respundere. Dl. Bonachi

(L, p. 714) arată foarte bine deosebirea care esistă între rudele
depărtate și cele pănă la gradul al patrule. ?

mai

Motivareaîn-

Inchierea

chierei sfatului de fami-

consiliului

de familie

care

admite

escluderea

sau

destituirea epitropului fiind o adevărată hotărire trebue
să fie
lie şi chie- motivată ca, toate hotărîrile, căci altfel ea ar putea
fi anulată
marea epitropului. Art, după cererea epitropului. 5) Decreto agitur debebit causa
remo388.
vendi significari, ut appareat de existimatione. % (L.4,
$1. Dig.
Lib. 26, Tit. 10, de suspectis.) Tribunalul, sau
judecătorul de
ocol pentru

tutelele sătenilor,

convocând

sfatul: familiei va or-

dona tot odată şi citarea epitropului pentru
convocărei, care va putea fi ori cât de urgen diua,
t. Se
la sine şi. fără ca legiuitorul să fi avut
nevoe de

termenului
înţelege de
a o spune

anume, că lipsa epitropului, la caz
când procedura chiemărei
lui este îndeplinită, nu împedecă consi
liul de familie de a lua
o hotărîre, căci

Nepronun-

altmintrele epitropul mar avea de cât
să nu vie
pentru a paralisa acţiunea consiliului,
Inchierea. sfatului

de

familie

este în ori ce caz supusă conțarea, destituirei
. Con. festaţiunei la, tribunal sau la, jude
cătorul de ocol, pentru tutelele
testaţiune la săte nilor, și apelului la, instanța
superioară din partea acelor în
tribunal.
Art,
389 0: 6, drept. La caz când majorita
tea
cons
iliului marfi pronunţat des638 Pr. C. tituirea, membrii minorităței
vor putea contesta închierea la tribunal „care va, judeca în prima instanță
(Art. 638 și 642 Pr. Civ.)
chiemând toate părţile, *) adecă
pe toţi membrii consiliului și

) Inchierea tribunalului sau a judecătorului de ocol
prin care sar
Tespinge convocarea sfatului
de familie
2-1
este supusă

aeSiuirea din 1840 ($ 44)

apel

.:
obligă pe tribunal a convocauluicons
iliul
Conv

*)
%)
5)

e familie, atunci când
ocarea
multe rude ale nevârsniculu
i.

se va

cere de

una sau

mai

Laurent. IV. 529. Curtea Lyon.
— De asemene,
cale „amulabilă Și închierea, care D. P. 46.2, 186.
sar fi luat fără chiemarea epit
ro,
1 Dimi

a se apăra.

amemerele

ne nu

Laurent,

poate fi condamn

lobso-cât

consiliului de

ă

ai

fră

i

a 6

chiomat

pe

în casul Art. 388 și 1763.familie nu trebue să fie moti
â
novoe a fi motivate. V. supră, In toate cele-lalte casual “ î
D
DI
Bonachi (1. p. 717) credep. că100, nota 2 şi infră, p. 144, nota 4.
tribunalul nu trebue să chieme
e cât pe epitrop şi pe mem
brii

care au făcut contestațiune,
această părere mi se pare
însă
inad
misi
bilă, pentru că fie-care
al consiliuluy este parte
membru
în proces, V, supră, p.
105, nota 3.
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DIN TUTELĂ;
— ART. 387-389,

pe epitrop. Neputând isbuti la tribunal, membrii disidenţi vor
putea face apel la curte, în termenul ordinar, având dreptul de
a ataca cu recurs decisiunea curţei. (V. supră, p. 105.)
mite destituirea?

majoritatea

însă când

Ce se va întâmpla
presupus a fi față,

se mulțumește

consiliului

va ad-

sau epitropul care e

Din două lucruri unul:

cu închierea

Admiterea
escluderei.

sfatului de fa-

-milie, adecă dă mulțumire înscrisă pe acea închiere, conform
Art. 317 Pr. Civ., luându-se act despre această mulțumire, după
cum prevăd anume atât tecstul francez, cât și legiuirea din
1840 ($ 46), şi în asemenea caz, mandatul epitropului desti- _tuit încetează, ear consiliul de familie prin aceeaș închiere rândueşte un alt epitrop, carele va întra în funcţiune îndată ce se
va lua iuseripţiunea, ipotecarie asupra imobilelor sale (Art. 1762);
sau epitropul, deşi legiuit chiemat, nu se găseşte faţă, ori fiind
față nu se mulțumește

consiliului,

cu închierea

şi în

asemene

casuri,!) el este în drept a ataca?) la tribunal sau la judecăto-

rul de ocol, dacă e vorba de tutela unui

sătean,

închierea prin

sau

la domiciliti.*)

care se pronunță destituirea sau escluderea sa, în termin de 5
dile libere cel mult?) (Art. 729 Pr. Civ.).de la încunoștiințarea
resultatului

votului

consiliului

în

persoană

1) După teest, sar părea că epitropul care ar fi fost față la destitui-

vea sa, nu se bucură de termenul de 5. file, ci trebue să atace sllico
la tribunal închierea sfatului de familie, şi întradevăr, această părere se vede susținută de Dl. Bonachi (1. p. 718). Mi se pare
însă că ar fi mult mai bine de a se da, şi în asemenea caz, epitropului timpul material spre ase resgândi dacă trebue sau nu să
se adreseze la justiţie, spre a'și aduna dovegile pe care poate nu
le au avut înaintea consiliului. Argumentul ce s'ar trage din Art.
319, după care epitropul care ar fi față la deliberarea consiliului
de familie trebue să propue de îndată scusele ce le are warfi concludent, pentru că, în ceasul Art. 319, el trebue să propue motivele
sale de apărare la consiliu, ear în specie el trebue să se adreseze
ce
la justiţie; nu esistă deci identitate de causă şi de motive. Tot
e
Sar putea dice este că în caz de a fi epitropul faţă, nu mai

nevoe de comunicare şi că terminul

de 5 dile va curge

din diua

|
pronunțărei destituirei.
pen=) Epitropul poate cere anularea închierei sfatului de familie atât
pildă,
de
caz,
în
formă,
de
motive
pentru
și
cât
tru motive de fond,
par
când el n'ar fi fost legiuit chiemat, san închierea consiliului
106.)
şi
fi motivată, ete. (V. supra, p. 105
când epi3) "Termenul de 5 dile este prevădut numai pentru casul
con-

tropul destituit: nu se mulţumeşte cu hotărîrea dată de cătră
ni ce
siliul de familie şi nu se poate aplica celor-lalte contestațiu
C. Foe-

var putea rădica contra închierelor consiliului de familie.
No. 24.
şană, sub preşed. D-lui E. G. Econom. Dreptul pe 1885.
face
putea
va
se
ţare
încunoştiin
această
că
cred
4) In lipsă de teest,
des-

prin o adresă din partea tribunalului, arătându-se însă causele
apărare.
tituirei sale, pentru că el să'şi poată pregăti mijloacele de
asemănat
familie,
de
sfatului
închierei
a
copie
în
Comunicarea
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CODUL

CIVIL. —CARTEA

Tribunalul

I.—TITLUL

sau judecătorul

de ocol

X.——CAP.

II.—ART.

va judeca

387—389,

de urgență,

pu-

tend admite esecutarea provisorie a hotărtrei sale (Art. 129 $

6 Pr. Civ.), cu atât mai mult, cu cât termenul de apel este acel
ordinar (Art. 318 Pr. Civ.), remănând drept de apel atât epitropu-

lui, cât şi acelora care ar fi provocat depărtarea sa. (A. 642 Pr. C.)
In caz când epitropul n'ar usa de dreptul seu de contestaţiune în termenul legal, atunci închierea sfatului de familie

va remâne definitivă, şi tribunalul va convoca consiliul
de urgenţă sprea se alege un alt epitrop. Pănă la pronunţarea
hotă-

rîrei tribunalului, epitropul va urma cu administraţiunea
înainte; !)
momentul însă ce tribunalul sau judecătorul
de ocol va
încuviința, escluderea ori destituirea epitropului, el
va fi suspens,
şi tribunalul va, convoca de urgență consiliul
de familie spre
din

a orândui un alt epitrop, carele se va îngriji
provisor de
persoana și de averea nevârsnicului (Art.
390) pănă la pronunțarea definitivă a hotărtrei curței, sau pănă
la espirarea termenului de apel (guoad cognitio finiatur).*)
Această disposiţie lipsește atât în

codul francez cât și în legiuirea de

la 1840.
Dacă curtea prin decisiunea sa na
admis destituirea, atuncă epitropul suspendat provisor va
reintra în administraţiune
ca și cum ar fi încetat nici odată
de a fi epitrop, ear dacă
curtea sau tribunalul (în privința
cărţilor de Judecată a jude-

Efectele destituirei. Inposibilitatea,
de a mai fi
epitrop.

cătorilor de ocoale) va pronunţa, destituire
a, atunci consiliul de
familie va rândui un epitrop definitiv
sau va menținea în această calitate pe acel provisor,

Epitropul destituit, fie chiar tatăl
sau mama, nu mai poate
nici o dată membru întru consiliu
de familie, nică epitrop,
fie chiar întro altă tutelă, deşi
tecstul nu este formal în această
privinţă, pentru că legiuitorul
cere mai multe garanții de la
un
epitrop de cât de la un membru
al consiliului de familie. *)

Drept Ro-

1

man.

Art. 137 Pr. Civ. ar fi şi mai
bună, însă nu cred că asemen
municare să fie neapărată,
e

co-

) La Romani, din contra, ori
ce administraţiune era intergli
să epitropului
din momentul acusărei sale
*

.

_

.

.

.

Li

ca suspect: si guis autem

._v

.

suspectus pos-

2

=
) Şi - la Romani,y păna
“e
pe
la destitui
rea definiti
.
vă, pendente
ttonis, donec Căusa finiatur
, se orânduea un epitrop causa cogniAlius tamen interea în loc
ad interim:
um ejus in ddministratione
nandus est. Cod. L. 7. Lib.
rer
V. Tit 43, de suspectis et um ordi.
c.
— Ori ce
0 tărie, și asemene acte nu
Yor putea să remâe
ca făcute de un gerant
de
fost însă bine ca destituirea, afaceri. Demolombe. VII. 508. Ar fi
epitropului să se aducă
oști
2) Laurent.
:
IV. 535 „DDem
emolombe. . VII. . 510
— Conjră. „DD
196 bis. IV. Jay. Traite
te.
I.
des

conseils de familie, e, 41

Ta fran

g
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— ART.
, 386.
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Despre causele de apărare, de incapacitate, de eseludere ori de
destituire în privinţa membrilor consiliului de familie.

Art. 386.

Veri care va fi esclus sau destituit din o tutelă nu mai

poate fi nici o dată membru la vre un consiliu de familie (şi trebue
adaos nici epitrop). (Art. 347, 383
— 385 C. C. Art. 7, 22, 21, 261, 268
”
C. Pen. Art. 43 L. din 1840. Art. 445 C. Fr.)

Toţi autorii recunose

că causele

de apărare

care pot fi pro- Scnsele epi-

puse pentru a fi cineva scutit de epitropie nu pot fi nici o dată
.
.
propuse spre a fi scutit de funcțiunea de membru într'un consiliu de familie, pentru că nici un tecst de lege nu declară aplicabile membrilor consiliului de familie Art. 370 şi urm. puse
sub rubrica: despre causele care aperă de tutelă. (Demolombe.
VII. 511. Laurent. IV. 537). Causele de incapacitate sunt însă

comune tutelei și consiliului de familie.!)

tropiei inaplicabile în
specie. Art,
370 urm.
Cause de

incapacitate,

Causele de escludere sau destituire din epitropie sunt, de a- Cause de essemene, comune atât tutelei cât și consiliului de familie, însă cludere ori
cu o distincțiune:

acei

escluşi

ori destituiţi

din epitropie

efectul unei condamnaţiuni

penale (Art. 384)

parte din nici un consiliu

de familie, pe când

prin Art. 385 şi

nu mai pot face
purtările

386.

răle în

deobşte cunoscute şi necredinţa nu esclud din consiliul de familie de cât atunci când au fost aplicate ca cause de escludere
ori destituire la tutelă,

de unde

resultă

că acei cu purtări răle

în deobşte cunoscute sau care au dat dovadă de necredință nu
pot fi escluşi -ca membri din consiliul de familie de cât atunci
când ei au fost escluşi pentru aceste cause din epitropie. (Laurent. IV. 541. Demolombe. VII. 514.)
Causele pentru care se poate departa pe cine-va ca mem- Strictă înbru dintrun consiliu de familie sunt de strictă interpretare, ca, terpretare.
şi acele care servesc la escluderea sau destituirea din epitropie,

în cât mama care ar fi perdut epitropiea prin faptul căsătoriei
sale de al doile (Art. 347), sau care nar fi fost menţinută în
epitropie (Art. 348) nu perde prin aceasta dreptul de a fi numită epitropă dativă, (V. supră, p. 69 şi 170, nota 4), nică de
a face parte din sfatul de familie.)
cia, acel osândit la o pedeapsă
sa prin

reabilitare

criminală ar redobândi

(V. Demolombe,

loco-cit.),

ceea

capacitatea
ce la

noi

nu

este cu putință, pentru că reabilitarea nu esistă în procedura noastră
penală. V. Tomul I. partea I. p. 208.
Lu

1) Astfel, minorii afară, de tată și mamă, femeile, afară de mamă și
cele-lalte ascendente, interdişii, ete. nu pot face parte dintrun
sfat de familie. Laurent. IV. 538 urm. Demolombe. VII. 512. Străinii

însă și acei puşi sub îngrijirea unui consiliu judeciar potfi mem-

“bri întrun

consiliu de familie, pentru că

ei, după cât am

vă&dut,

pot fi şi epitropi. V. supra, p. 126, nota 2.
A
*) Laurent. IV. 542. Demolombe. VII. 515.—Contră. Curtea din Aix. D,
P. 46. 2. 111.—De asemenea, retragerea voluntară; din epitropie n'ar

,
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CODUL

Facultatea

CIVIL.—CARTEA

Dacă

L.—TITLUL

X.—CAP.

II, ART. 392, 394.

la deliberarea consiliului de familie ar fi luat parte un

în
dea :
membru

incapabil sau esclus, decisiunea n'ar fi numai

rea sfatului nulă, după cum a, decis curtea

de cât

din Orldans, ci tribunalele vor

je familie avea numai facultatea s'o anuleze, la caz când ea ar fi produs

luatparteun
vre 0 daună

_ membru

clus.

eg-

nevârsnicului. *)

SECȚIUNEA VII.
|

Despre

Sub

această

administrațiunea

rubrică

ne vom ocupa:

tutorilor.
1” despre

punerea pe-

ceţilor şi rânduirea epitropului; 20,despre garanţiele ce
epitropii
sunt obligaţi a da înainte dea întra în administraţiune;
3” despre îndatorirele epitropilor la întrarea lor în administrațiun
e ;
4 şi în fine, despre cârmuirea epitropiei.
I.

Punerea peceţilor şi rânduirea epitropulu
i.
Art. 392. Laorice întâmplare care motivează
după legi numirea unui
tutore, tribunalul districtului (sau judecătorul
de ocol pentru săteni) unde
se institue tutela, va numi îndată un delegat,
care, în unire cu procurorul, ?)
vor (sau mai bine dis va) pune îndată
sigilele pe toate lucrurile minorului, și va închiea jurnal; un esemplar se va depun
e Ia tribunal (sau la judecătorul de ocol) subseris de cei ce au fost față
la
puner
ea sigilelor; în caz de a
fi şi rudenii de faţă, să se chieme şi
dânsele să pună sigilele lor, şi în lipsă

mai cu 3) ear să Piri
re (Sau mai bine dis un tutore.)

C. Art, 669 Pr. Civ. Art. 62 L.

Pune
coanrea,
a apepe- |

consiliul de familie spre a numi
(Art. 355, 356 urm. Art. 391, 392 tuC,
jud. de occal

e. Ant. ba L. din 1840.)

i
e bue săă se pue
Peceţile
tre
â
de câte
orii se deschide
j
o
392,730 C. în care sunt moştenito
ri
min
ori
,
*)
(Art
.
730
C.
„654pe
,
C.)
urm. nitor * „Mimi
Cân
d
pu:
nor se găsă eşte fără
ără epit
i
i
se pot
numai după cererea rudelor, dar rop, peceţile
chia
r
şi
din
oficiă,
Jerea procurorului sau a pri
mar
ulu
i
loca
l
(Art
.
657
de unde urmează că punere
a peceţilor poate să nu

i
moștenire

un moște-

pune, nu
după cePr. Civ),
aibă loc

1) Laurent. IV.

, 54—3.tră . Curtea din
Orle ans. D. P. 50, 2. 60;
2) V. Art. 4 din 1. de laCon
- pr esența procurorului nu1878 asupra atrib. minist. public, după care
mai este obligatorie.
î AU în articole
!

le de mai

sus, după cum gresit
oficia
— l.
Atât Art. 392 cât şi 394
nu osista i codul
sunt luate, cu oare care
. ȘI e pa dot că așețlate modificări, din legiuirea de la
“ouzubrica. despre cârmuirea
.
,
od. Calima
ustriac) şi Arţ,
5 Cap. VIII. Regul. Organi
c al Maneaiăi să 4 în
Âne,

imă

testul

francez, ci
1840, unde

epitropiei.

Anexa No

.

PUNEREA

-de câte ori minorul

PECEȚILOR.—

moştenitor

ART,

392, 394,

are un epitrop, de

139
pildă, mama

sau tatăl remas în viață, care n'ar cere îndeplinirea acestei formalități. (Demolombe. VII. 544.) Aceustă măsură va fi însă în totdeauna foarte folositoare, şi ar fi un act de imprudenţă din partea
epitropului de anu provoca punerea peceţilor. Legiuitorul vorbeşte numai

de casurile

în care

este loc de a se rândui

un e-

pitrop, pentru că s'a gândit numai la tutela dativă. Punerea peceţilor va avea însă loc și la schimbarea de epitrop, însă numai
când minorul ar fi chiemat la moștenirea epitropului. (Art. 730.)
Punerea, peceţilor se ordonă de tribunalul civil sau de judecătorul de ocol pentru tutelele sătenilor (Art. 62 L. din 1879),
fie din oficii (Art. 657 Pr. Civ.), fie după cererea persoanelor
arătate în Art. 656 Pr. Civ. Tribunalul deleagă în acest scop
pe un membru

al seu sau pe judecătorul

de ocol

(Art. 654 Pr.

Civ.) Cheile de la lădile, dulapurile și locurile închise cu peceți se depun la tribunal. (Art. 661 Pr. Civ.) Judecătorul însăroinat cu această operaţiune încheie un proces-verbal pe timbru de 1 leu, când această procedură nu se face din oficii (Art.
18 ŞI1 L.timbr.), ear nu mai multe procese verbale, după cum
pare a resulta din tecstul Art.

392,

care după

ce s'a iscălit de

d6usul şi de persoanele ce au fost față (Art. 662 Pr. Civ.), se
depune la tribunal, sau la judecătorul de ocol dacă e vorba de
tutela unui sătean. Presenţa procurorului nu mai este astădi obligatorie, ci facultativă. !) (Art. 4 L. din 29 Octomb. 1877.)
Tribunalul sau judecătorul de ocol, în urma punerei peceţi- Convocarea
sfatului de
lor, convoacă de îndată și din oficii sfatul de familie, conform familie
spre
Art. 356 şi urm. spre a alege un epitrop, ear peceţile nu se rânduireade
epitrop. Art,
vor putea rădica de cât în urma alegerei tutorelui (Art. 669 Pr.
Civ.) Peestul Art. 394 cuprinde, întradevăr, o greșală de redacțiune
căcă el nu trebue să ne trimeată la Art. 393, ci numai la Art. 392.
Il. Despre

garanțiele ce sunt obligați a da tutorii în interesul
minorilor şi interdişilor. 2)

_ Aceste garanţii sunt prevădute de legiuitor tocmâi la cartea,
II, titlul 18, (Art. 1762—11767), însă este bine să le cunoaştem
1);
Legiuirea
din 1840 ($ 51) preserie asistența ispravnicului ținutului,
procurorii nefiind înființaţi în Moldova de cât prin legea din 26
Martie 1862. V. Colecţia Pastia, apendicele de la fine. — In Vala-

chia însă, procurorii s'au înființat prin Regulamentul Organic.
*) Este de observat că această rubrică, după cum se vede redac- Inesaetitate
tată, nu este esactă, pentru că legiuitorul nostru, a eliminat Art. 55—51 de tecst.
din legea Belgiană de la 1851 asupra, revisuirei regimului ipotecariiăi,
care conţin mai multe disposiţiuni menite a garanta interesele incapabililor pentru casul când epitropul war avea avere nemișcătoare,
sau când imobilele sale ar fi neîndestulătoare. Rubrica, noastră pentru a fi esactă ar trebui deci să fie astfel întitulată: despre îpo-

tecile legale ale minorilor și ale interţișilor.
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de pe acum, cuatât mai mult cu cât ele trebueac a se îndeplini
înaintea întrărei epitropului în administraţiune.
Art. 1153. $2. Drepturile și creanțele care se asigură prin oipotecă
sunt: ale minorilor și interdişilor asupra bunurilor tutorelui. (Art. 343

urm. 390, 415 urm. 435, 454, 1762 urm. C. C. Art. 1121 C. Fr.)

Art.
siliul de
tecarie,
țiune se

1362. Inaintea întrărei tutorilor în adminisţraţiunea tutelei, confamilie va defige suma pentru care se va lua inscripțiunea ipova arăta anume imobilele tutorelui asupra căror această inscripva cere. — La determinarea sumei inscripțiunei, consiliul de fa-

milie va avea în vedere starea minorului sau a interdlişilor, natura va-

lorilor de care se compune această stare şi eventualităţele de responsabilitate la care poate fi supus tutorele. Consiliul de familie, după împrejurări,
poate decide că suma inscripţiunei să nu fie mai mare decât venitul pe un an
al stărei minorului sau al interdisului. (Art. 390, 454, 1763, 17174, 1776, 1780
C, C. Art. 638 Pr. Civ. Art. 49 L. Belg. dia 16 Dechemb. 1851.)
Art. 1463. Deliberaţiunea consiliului de familie va fi motivată şi dată
după ce tutorele va fi ascultat sau chiemat. (Art. 388, 1762 Cod. Civ.
Art. 638 Pr. Civ. Art. 50 L. Belg. din 1851.)
Art. 1164. 'Tutorele va putea contesta valoarea venitului pentru care
s'a cerut ioscripțiune. la tribuualul de prima instanţă la care eaz, tribunalul va urma întocmai cala Art, 1761. (Art. 1762 urm. 1780. C. C. Art.
638 Pr. Civ. Art. 51 Legea Belgiană din 1851.)
Art. 1165. Inscripţiunea va fi luată de tutore în virtutea deliberaţiunei
consiliului de familie. (Art, 1762, 1766, 1780. C. O. Art. 52 L. Belg. din
1851.)
Art. 1766. Consiliul de familie va putea numi speciale pe unul
din
membrii sei, sau ori ce altă persoană pentru luarea inscripțiunei.
(Art.
1765, 1780. C. C. Art. 53 Leg. Belgiană din 1851.)

Art. 1263. Când tutorele este tatăl sau mama remiasă în viaţă
ipoteca

legală nu va avea loc.
Deosebire
de la codul
francez.

(Art. 352

urm.

1753

$2C.C.)

Minorii și interdicții au o ipotecă asupra bunurilor
epitropului lor. Aceasta ipotecă este generală în acest
sens, că poate

să fie înscrisă asupra tuturor bnnurilor epitropului;
ea
cială în sensul că inscripţiunea nu se iea de câ asupr este spea bunu-

rilor a căror afectare este neapărată pentru garan
tarea drepturilor creditorilor. Legiuitorul nostru a părăsit
deci sistemul Ro-

man, ') admis şi astăzi în Francia, după care ipote
ca minorilor
Drept Ro-

man.

Codul Capagea.

1) La Romani, nevârsnicii şi nebunii interd
icți aveau o ipotecă tacită
(qua tacite contrahitur) asupra bunurilor
epitr
lor. Această ipotecă îşi avea fiinţă din mome opului şi caratorului
ntul în care începea
pentru epitrop sau curator obligaţiunea de
a
20, Cod. Lib. V. Tit. 37 şi L. zi $ 5, Tit. administra tutela. (L,
70, precum şi LL, al $
4, Cod. Lib. VL. Tit. 61.) Căsătoria de
al doile făcea pe mamă sau
pe bunică să peardă epitropiea de drept
ele continuau a gera tutela de fapt, această (Nov. 94, Cap. 2), însă dacă
gestiune era garantată prin
o potecă tăcută care esista atât asupra
bunur
ilor mamei sau a bunicăă
cât și a barbatului lor de

al doile, (Nov. 22, Cap. 50, a5 uiti9

In cât priveşte vechia noastră, legisl
aţiune, codul Caragea prin nică
un tecst de lege nu prevede ipotec
a legală a minorilor ci Arţ.
7
(Parte III, Cap. 21)

dispune numai că epitropiă trebu
e să fie oameni cinstiţi și cu chezcșie, adecă Cu
0 garanţie, care, după circul.

iii

BARÂNȚIELE MINORILOR.
— ART, 1162—1%67,
și a iuterdicţilor, ca şi acea a femeilor măritate, este clandesțină şi scutită de ori ce inscripţiune. Sistemul clandestinităţei
garantează interesele incapabililor, lăsând însă în suferință pe
acel al terţiilor interesaţi. Sistemul publicităței şi al specialităței ipotecelor legale admis fără nici o escepţiune de legiuitorul nostru după acel Belgian (Lege din 16 Dechembrie 1851)
este de preferat,

pentru că împacă

interesele

tuturora,

atât acel

al incapabililor, cât şi interesul celor deal treile, care, pentru
a întrebuința

cuvintele

cu acel al societăţei.
nu mai esistă deci

ministrului

Belgian

In sistemul admis

ipoteci

clandestine,

Zesc,

se identifică

de legiuitorul
căci toate,

nostru

fără nici o

escepțiune, sunt supuse principiului publicităţei şi a specialităței.
Inscripţiunea, în acest sistem este deci o condiţiune neapărată
pentru esistenţa ipotecei legale, ca şi acelei convenţionale, căci
minorul în favoarea căruia nu sarfi luat inscripţiunea, n'ar avea nici o precădere,

ci ar fi un simplu

creditor chirografar.

No. 45 din 2 Ianuar 1848 urma ase trece din cuvânt în cuvânt în
condica rânduită pentru epitropii, ear nu în condica de zălogiri, de

unde resultă că această chezăşie n'a avut nici odată caracterul unei
ipoteci. (Curte din Focşani.

Dreptul pe 1884, No. 64.)

In cât priveşte legislaţiunea Moldovei, Art. 313

limach

din codul

Ca-

(237 Austriac) scutește din contra pe epitrop de îndatori-

rea de a da chezăşie,

ear nota 36 de supt

Codul Calimach.

Art. 586 din același

codice care face corp cu acest tecst, fiind că este adaos de însuși

legiuitorul, dispune că epitropisiții și curatorisiții au o ipotecă tăcută asupra averei epitropilor și curatorilor.

In fine, legiuirea din 1840 prevede că siguranța legiuită se cu- Legea de la
asupra
noaște asupra averei epitropilor din diua ce li s'a încredinţat epi- 1840
epitropielor.
tropiea şi Ji s'a tradat averea. Din acesttecst, care a abrogat ca
contrar numai Art. 313 din codul Calimach (argum. din $ 83 L. din
1840) combinat cu Art. 586 din acelaşi codice resultă că minorii
au avut în Moldova o ipotecă generală şi făcuză asupra averei epitropilor. Ipoteca legală nu era deci supusă la nică o formalitate,
cu toate că din Art. 1808 din codul Calimach ar părea să resulte

pentru epitrop îndatorirea de a preda documentele imobililor sale.
(Curte din Iaşi. Dreptul pe 1875, No. 44.) Sistemul modern alregistrelor de inseripțiune ipotecară întrodus de abiea la 1832 prin
Regul. Organic, era, întradevăr, necunoscut sub codul Calimach,
unde după Art. 589, ipoteca se constituea prin predarea documentelor în mâna creditorului. Această luare în amanet a documente-

lor care era neapărată, pentru esistența şi constituirea ipotecei (Cas.
Rom. Bulet. pe 1864, p. 622), este străină atât dreptului Roman,
cât şi codului Austriac, unde Art. 451 corespungător cu Art. 589
din codul Culimach, prescrie formal înscrierea creanțel după modal
determinat pentru dobândirea proprietăţilor nemișrătoare. Din cele
mai sus espnse

resultă

au avut în Moldova

deci

o ipotecă

că,

până

la Regul.

Organie,

tăcută asupra averei

minorii

nemişcătore a

epitropului lur. Cestiunea este însă de a se şti dacă Regul. Organic a abrogat sau nu ipotecile tăcute autorisate de codul Calimach,
Bau dacă acest Regulament a subordonat macar la inscripțiune con-

149

CODUL

CIV—IL.
CARTEA

Î.—

TIT. X, — GAP.

II. ART.

1762—1Î67,

Specialisa- — Ipoteca, minorilor și a interdişilor este, după
cum am vădut,
zale Ace generală, adecă grevează toate imobilele epitr
opulu
i chiar şi
1162-1164. acele viitoare*), însă pentru a produce
efectele sale, ea trebue
să fie specialisată?) de cătră consiliul de familie înaint
e de a fi
servarea ipotecilor tăcute. Negativa mi se pare
cuțiune, pentru că Regul. Organie supune public afară de orice disde împrumuturi pe averi nem șcătoare, adecă, ităţei numai actele
ipotecile convenţionale, de unde tragem conclusiunea că ipotec
ile tăcute subsistă sub
Regul. Organic, cu atât mai mult cu cât
acest Regulament nu con-

ţine nici o disposiţie transitorie, după cum .este

acea a Art. 1815
din legea actuală. — Contra. DI. Degre
în observ. asupra deciziei
curței din Iași mai sus citată. Dreptul
pe 1875.No. 44.—Mai mult
încă de cât. atâta, după părerea noastră,
ipoteca tăcută car
a e
luat
naştere sub legea, vechie subsistă, fără
nici o înscriere, şi sub legea actuală în contra epitropilor care
care n'au fost descăreaţi de epitropie, nu Şau dat socotelele şi
pentru că Art. 1815 supune la inscripție în termen de un an
numai ipotecile legale ale femeilor măritate, neprevădând nimic
pentru ipotecile tăcute ale minoriloi.
— V. eu toate aceste
Windscheid, citat şi de Dl. Degre,
după care legea nouă care întroduce sistem
ul publicitaţei ar subordona în princip, fără nici

o disposiție espresă, la formalitatea
inseripţiunei conservarea ipotecilor
chie, ceea ce mi se pare inadmisibil.oculte dobândite sub legea ve(V. Lehrbuch des Pandekten„veche, |. $32, nota 3 la fine,
ediţia din 186%, Dusseldorf.)
Drept străin, .
După codul Italian, epitropul, altul
de câţ bunicul nevârsnicului
|
este obigat a da cauțiune, dacă
n'a fost scutit de această îndatorire prin deliberarea consiliului
omologată de tribunal. In lipsă de
cauţiune, consiliul de familie iea
o inscripție ipotecarie asupra bu:
nurilor epitropului, rânduind un
alt epitrop dacă acel orândait nu
- are avere îndestulătoare, (Art.
292,
Codul Olandez obligă, de asemene, 293 şi 1969, $;3 Cod Italian.)-tru toate Sumele încredințate admin pe epitrop a da o ipotecă peaistraţiunei sale. (Art. 390), însă
ipoteca minorilor, ca şi acea a femeil
Oland.), nu mai este legală, ci conven or măritate. (Art. 1220 Cod.
țională. V. Diephuis, Het nederlandseh burgerlijh regt. V.887
.—In Prusia, (Art. 421 Landr
echţ),
tropul este în genere obligat a
asigura gestiunea sa priuo inscri epiipoteearie asupra averei sale,
pţie
însă
de această, sarcină, după. împ judecătorii au facultatea de a'] scuti
— ri.
Codul Austriac (Art 237)
scuteşte pe epitrop de cauțiune,rejură

313 Cod. Calimach) obligândul

după cum

ia

am vădut

(V. şi Art.

i

identice cu Arf. 301—313 din
obligaţiune, celelalte legislațiunicodul Calimach.) Pe lângă această
Germane îndatorese pe epit
a un amanet sau o ipotecă
rop a
pent
ru asigurarea” gestiunei sale.
Art. 136, 1902 Cod. Saxoniei,
(V.

Art. 340lit. b, C. Zurich. Art.
Berna, Lege ipotecară
263
1) Ipoteca legală a statului, aa Bavariei din 1822, Art. 20, ete.)
comunelor și stabilimentelor publ
poate fi stabilit
ice nu
„*)

ă, din contra,
însă și asupra acelor viitoare. de cât asupra, bunurilor presente, nu
fi nică obiectul unei ipoteci conv(Art. 1768.) Bunurile viitoare nu pot
enţional

e. (Art. 1175.)
Specialisarea ipotecei n'o face
să devie convenţională, căci ipot
eca

-

GĂRANȚIELE

N

143

MINORILOR.
— ART. 1162—1767.

înscrisă. Specialisarea care sar face numai prin actul de inseripțiune ar fi deci neîndestulătoare. (Laurent. XXX. 303.)
Specialisarea consistă în defigerea sumei pentru care trebue
să se ieie inscripţiune și în arătarea imobilelor asupra căror trebue să se ieie această inscripțiune. Specialisarea şi chiar înscrierea
trebue să aibă loc înaintea întrărei epitropului în administraţiune,
„pentru

ca nu

cum-va

epitropul

prin

gestiunea

sa

să compro-

mită interesele nevârsnicului. Actele pe care epitropul le ar fi
sevârşit înaintea, specialisărei și chiar a înscrierei ipotecei vor
fi valide faţă cu cei de al treile, pentru că legea nu cuprinde
nici o sancţiune.!) La Romani, din contra, toate actele sevârşite
de un epitrop înainte de a da cauţiune erau nule. (L. 3. Cod.
Lib, V. Tit. 42, de tutore vel curatore,

qui satis non

dedit.)

Epitropul neputând să între în administraţiune de cât numai
în urma, luărei inseripțiunei, şi specialisarea
fiind anterioară înserierei, această specialisare va trebui să se facă cât de degrabă. Spre acest sferșit, consiliul se va putea convoca după
cererea persoanelor arătate în Art. 356, şi chiar din oficii de
cătrăjudecătorie.?) La, determinarea sumei pentru care trebue
să se iee inscripţiune, consiliul de familie va trebui să aibă în
vedere starea minorului, garanţiea trebuind a fi proporţionată,
după averea ce epitropul va avea de administrat.*) Consiliul
esistă independent de ori ce convenţiune, numai în puterea legei,
de unde resultă că epitropul n'are nevoe să consimtă laipotecă fie

tatitamente, fie în mod espres. Epitropul nare nevoe
nici la specialisare, ci numai la luarea inscripţiunei,
inscripţiunea se va lua de dânsul. (Art. 1765.)

să consimte
atunci când

1) Legiuitorul nostru a eliminat $ 2 al Art. 52 din legea Belgiană,
după care consiliul de familie poate să retragă epitropului tutela,
în caz când sar amesteca în gestiune înaintea luărei inscripțiu-

nek, ceea

ce

n'ar împedica pe consiliul de familie de a'l desti-

tui atunci când actele sevârşite de epitrop ar denota

o necapaci-

tate sau o rea credință vădită. (Art. 385 $ 2.) Este însă de regretat că legiuitorul n'a pronunțat espres anularea actelor făcutede
epitrop, după cum era proiectul primitiv al legei Belgiane, căci epitropul este fară calitate cât timp n'a dat minorului garanţiea, care
trebue să asigure gestiunea sa. (V. Laurent. XXX. 285.)

*) La caz de tutelă dativă, consiliul 'va specialisa ipoteca o dată cu
rânduirea epitropului și în aceeaşi şedinţă, după cum prevede formal Art. 49 din legea Belgiană. Aceasta nu va îi însă cu putință

de cât atunci când epitropul va fi de faţă și nu va propune nicio
scusă, pentru că, în ori ce caz, el va trebui să fie ascultat, sau
macar chiemat. (Art. 1763.)
AR

5) Este însă

de

observat

că în momentul

când

se specializează

ipo-

tecă, consiliul de familie nu cunoaște cu precisiune averea nevârsnicului, pentrucă nu sa făcut încă inventariii (Art. 391), așa în cât
consiliul va trebui să se ajute de o cam dată cu propriile sale cunoştinți,

remânând ca printr'un vot ulterior să se mărească sau să se micşoreze
suma pentru care trebue să se deie inscriţiune. (Laurent. XXX. 298.)
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de familie va avea în vedere în al doile loc natura valorilor
de care se compune averea minorului saua interdictului, adecă
dacă această avere se compune din mobile sau din imobile, pen-

tru că în caz când

averea

ar fimobiliară,

garanțiea

epitropu-

lui va putea să fiemaimare, căci imobilile neputând să fie înstrăinate de cât cu îndeplinirea a oare-căror formalităț: (Art.

401, 402), numai actele de rea administrațiune ar putea să
aducă pagube nevârsnicului, pe când averea mişcătoare
ar
putea
toată să se sustragă şi să se nimicească de epi-

trop, mai ales dacă'l presupunem de rea credință.!) In fine,
consiliul de familie va avea în vedere eventualitățile de
responsabilitate la care poate fi supus epitropul?), putând
în ori
ce caz să hotărească că suma, inscripțiunei să nu fie
mai
de cât venitul pe un an al averei nevârsnicului sau al interdictulmare
ui.

In urma defigerei sumei pentru care trebue să
se iee inscripţiune, consiliul va specifica anume natura
şi situaţiunea

Motivarea
deliberărei
cons. de familie. Art,
1763.

imobilului asupra cărui urmează a se lua, această inscripţiu
ne
(Art. 1774), căutând ca valoarea imobilului să
corespundă cu
suma pentru care s'a dispus luărea inscripțiunei,
pentru ca numai
astfel minorul va, avea o garanţie reală.?)
Această deliberare a consiliului de familie va
trebui să fie
motivată, *) pentru că este supusă contestaţiunei
înaintea
tribunalului, potrivit Art. 638 Pr. Civ, (Art. 1764.)
La caz de moti1) Consiliul de familienu va ține în samă suecesiune
le la care minorul
ar fi chiemat ca

Avere viitoare.

moştenitor presumptiv pentru că Art. 1762
vorbeşte de starea actuală a nevârsnicului,, ear
nu
de
avere
a
sa
viitoare. Consiliul va putea însă

-

să mărească
tar garanţiea epitropului, mai tărdiu, atunci prin un vot suplemencând speranţa minorului se va fi realisat. (Laurent. XXX.
300.) Această soluţiune este
admisibilă şi la noi, pentru că garanţiea
epitropului este variabilă
după împrejurări, cu toate că legiui
nostru a eliminat Art.
58 din legea Belgiană care prevede torul
forma
l
dreptul consiliului de
„, a mări suma pentru care sa dispus
luarea, inscripţiunei ipotecarie.
:) După Art. 390, epitropul fiind rEspunţlător
de daunele ce war putea întâmpla dia reaua sa administrare,
consil

iul va proporţiona suma pentru care urmează a se lua inscripţia ipotec
ară, prevădând şi oare care
acte de rea administrare din partea
epitro
pului, lucrând însă în
asemene materie cu mare înțelepciune,
pentru că bunurile epitropului servesc, în asemene
caz,
„ Poate nu vor avea nici o dată a garanta plata unor wreanţe care
) Este de observat că şi de astă fiinţă. Laurent. XXX. 301.
dată scopul legei poate să nu fie
atins,
pentru

câ membr

ii consiliului care War avea
nici 0 canoştinţă personală despre averea epitro
, înșalați în aceasta privinţă de cătră pului şi valoarea că ar putea fi
un epitrop care ar i de rea credinţă.
) Legea mai cere încă motivarea
închie
rei consiliului în cazul At.
388, adecă în cazde a se pronunța
escluderea sau destitmrea epitropului In toate cele-lalte casuri,
deliberările consiliului v'au nevoe
fie motivate. v. p- 100, not2aşi 134.
să
nota 4, unde se arată controversa.
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vare necomplectă sau de lipsă totală de motivare, deliberarea
va putea fi anulată de justiţie, după contestaţiunea epitropului
şi chiar a minorului, asemene nulitate virtuală fiind stabilită

numai în interesul lor.*) Epitropul va fi în tot-deauna chiemat
la deliberare, pentru a putea discuta elementele specialisărei,

pentru a da informațiuni

asupra

imobilelor care urmează a fi

grevate de ipotecă, și în fine, pentru a arata consiliului averea
nev6rsnicului pe care în genere el trebue s'o cunoască, fiind în

cele mai multe casuri
va putea să lucreze și
legiuit chiemat, căci nu
sili a fi numai de cât

ruda sa cea mai de aproape. Consiliul
fără presenţa epitropului, dacă ela fost
esistă mijloace de constrângere pentru a/l
faţă la deliberare.?)

Deliberarea, consiliului care are de obiect specialisarea ipo- costau ee
lui, după cum este supusă în codul Italian (Art, 292, 293),
0; casare
fecei legale a minorului nu este supusă omologărei tribunalu- la tribunal.

pentru

că legea

nu

prescrie

nicăiri

această

formalitate.

(Lau-

rent. XXX. 289), însă ea poate fi adusă în discuţiune pe cale
de contestațiune înaintea tribunalului districtului în care s'a întrunit consiliul, potrivit Art. 638 Pr. Qiv.3) 'Teestul Art. 1764,
deosebindu-se în redacţiea sa de Art. 51 corespundător din legea
Belgiană, prevede anume dreptul epitropului de a contesta, valoarea venitului pentru care sa, dispus luarea inscripţiunei şi

Pr. Civ.

de a face ca tribunalul să reducă garanțiea care ar fi prea
mare, *) Contestaţiunea, se va întroduce contra consiliului, și toți

nembrii vor fi chiemaţi la judecată (V. supră, p. 105), eartribunalul va judeca de urgenţă, procedura fiind sumarie şi gratuită, Hotărtrile tribunalului vorfi supuse apelului (A. 642. Pr.
Civ), ear acele ale curţei recursului în casaţie, conform dreptului comun. (V. p. 105.) Ministeriul public va fi în tot-deauna
ascultat, fiind vorba de minoră sau de intergiși. (L. din 1817.)
Tecstul Art. 1764 prevede numai dreptul de contestaţiune al
epitropului, pe când Art. 51 corespundător din legea Belgiană
") Laurent, XXX.

286. La caz când

deliberarea consiliului de fami-

Aplicarea

lie n'ar fi dată în unanimitate, fie care membra îşi va arata pă- Art. 638 Pr.
„Terea sa în procesul verbal, căci Art. 638 Pr. Civ. esteaplieabil la ori
Civ:

„ce deliberare a sfatului de familie. Laurent. XXX. 287. Marton. IL. 800.

) Dacă epitropul n'a fost chiemat conform legei, el va putea cere de
la tribunal, pe cale de contestaţiune, anularea închierei luate de
cătră, consilii, la caz când nechiemarea sa i-arA produs vreo daună;

anularea însă nu va putea să aibă loc

în caz când

nechiemarea

epitropului nu i-ar fiprodus nică o pagubă: pas de nullite sans grief.
„ Lâurent. XXX. 288. Martou. II. 803.
,
,
_
) In cât priveşte tutelele sătenilor, contestaţiunea se va judeca în
prima instanță

de cătră judecătorul de

ocol, ear numai

în apel

„ tribunal, (Art. 62. L. p. judecătorii de ocoale din 1879.)

de

) Contestaţiunea epitropului nu va mai fi primită, dacă el a aprobat, fie

chiar şi tacitamente, disposiţia luată de consiliu. (Laurent.

XXX. 291.)

0
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conferă acest drept și membrilor

consiliului de familie. 'Tecstul

nostru prevede numai dreptul epitropului, pentru că el singur
are interes de a cere micşorarea sumei hotărite de cătră consiliu,
singurul caz prevădut de legiuitorul nostru. Aceasta nu însem-

nează însă, cu toată părerea contrarie a D-lui Nacu (IL. p. 35),
că membrii consiliului n'ar avea și ei dreptul de contestaţiune,

atunci

când

acest

consiliu

ar fi hotărît

o garanţie

neîndestu-

lătoare pentru nevîrsnic, pentru că este de princip că închierele sfatului de familie pot fi contestate de toți acei înteresați

(V. supră, p. 104, nota 4),şi interesul consiliului este evident.
Contestaţiunea, în asemene caz, se.va îndrepta contra părţei
înteresate, care este epitropul, şi va putea să emane de la mem-

brii care n'au luat parte la deliberarea consiliului şi chiar din
partea

acelora

care

ar fi votat pentru

ei pot să recunoască eroarea

interesul

minorului. 1)

Inoriorea i- „In sistemul
1765, 1766. ŞI acea

scrierei

resoluţia

admis de legiuitorul nostru,

convențională,

nu

sale în registrele

adoptată,

lor şi să caute

produce

efecte

tribunalului

căci

a o îndrepta, în
ipoteca legală,

de

cât

districtului

de

ca

la data în-

în care

sunt
situate bunurile epitropului. (Art. 1778, 1779.) Efectele
acestei
ipoteci nu vor înceta de cât prin radiare sau reducerea
ei
care, se va opera de cătră părţile interesate. (Art.
1788.) Pen-

tru ca ipoteca

să poată

fi înscrisă,

ea trebue

mai întăi

să fie
specialisată de cătră consiliul de familie. Specialisarea
este
deci
preliminariul inseripţiunei, pentru că numai ipotecele
specialisate pot fi inscrise. Deliberarea consiliului care
defige suma
pentru care trebue să se ieie inseripțiunea și care
specifică
mobilele asupra căror trebue să se ieie această inscripţiune iînlocueşte actul care dă naștere la ipotecă. (Art.
1781.) Inseripţiunea, va fi deci luată în virtutea, deliberaţiunei consiliului
de familie, fără ca, epitropul să fie nevoit a constitui
o
ipotecă,
pentru că ipoteca esistă independent de voinţa
părţilor, sub con-

dițiunea numai de a f specialisată. Cei
de al treile interesaţi
vor putea deci: cere anularea și radiarea
inseripţiunei, dacă titPRIN
RNII
*)

V. supra, p. 104, nota 3.—Legiuitorul
din legea Belgiană, după care contestați nostru n'a reprodus Art. 51
în termen de $ dile de la pronunțarea unele nu se pot face de cât
închierci, de unde resultă
că membrii sfatului de familie vor
putea ori şi Când să ceară reformarea închierei consiliului, chiar dacă
ei an aprobat, fie şi în
mod espres, închierea majorităţei,
pentr
u
că este de princip că
membrii consiliului nu sunt legaţi
ei nu lucrează în numele lor şi în prin părerea lor, din eansa că
ci au îndatorirea de a garanta dreptu vederea unui interes personal,
rile minorului, (Laurent. XXX.
292.)—Epitropul însă, lucrând
în
propri
ul seu înteres, nu va putea,
din contra

, să conteste închierea
prin luarea inseripțiunei, sau chiar o dată ce a aprobaf.-o de pildă
ŞI tacitamente. (V.p. 145, nota 4.)
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lul în virtutea căruiea ea a fost luată este nul, adecă dacă specia
lisarea n'a avut loc. Specialisarea care sar face numai prin

inseripţiune ar fi în ori ce caz neîndestulătoare.

Această inscrip-

țiune va fi luată sau de însuşi epitropul, pentru că misiunea
lui
este de a apăra drepturile minorului, chiar când aceste drep-

turi au a fi esercitate în contra lui, sau de un membru al
consiliului, ori de o altă persoană rânduită în acest scop de
cătră

consiliul de familie.) (Art. 1765, 17 66.) Tribunalul sau judecă-

torul de ocol, în cât priveşte tutelele

sătenilor, vor privighea sub

a lor respundere ca să se îndeplinească la vreme toate forma.
lităţele legiuite. (Art. 368.) La caz când consiliul de familie, de
și legiuit chiemat, nu Sar întruni, ipoteca va fi specialisată şi
inseripțiunea, ordonată de tribunâl sau de judecătorul de ocol,
pentru tutelele sătenilor. (Art. 367.)
Această
inscripțiune este scutită de tacsele timbrului (Art. 29, Scutire de
“rs
.
a.
$9L. Timbr.) precum şiH de obliga
ţiunea de reînoi
re în tot cur. timbru
ronin şi iad
sul tutelei.) In urma încetărei incapacităţei însă, legea dă inca-cusul tatelei.
.
N
A__
ze
e.
.
pabilului care a dobândi
.
t eserciţ
iul drepturilor
sale un an pentru a rt,
veghia la conservarea garanţiei sale prin reînoirea inscripţiunei.?)
Pat
') Persoana care ar fi primit îndatorirea pusă de cătră consiliu, va fi
responsabilă dacă n'a îndeplinit mandatul seu, san dacă a luat o
inscripţiune în rangul al doile în locde ao lua în rangul întăi,
după cum ar fi hotărît consiliul. Legiuitorul nu pune numai de cât

îudatorirea

de a lua o inscripţiune în rangul întăi,

însă se înţe-

lege că aceasta va fi garanţiea cea mai serioasă pentru minor. —
După Ante-proiectul de revisuire a lui Laurent (Art. 2261), inseripțiunea, trebue să se ieie de cătră grefierul judecătorului de ocol, în

virtutea, deliberaţiunei consiliului de familie omologată de tribunal.

*) Este de observat că Art. 1785 care prevede reînoirea înseripțiunei
după trei ani pentru garantarea procentelor, nu cuprinde nici o
escepțiune în privinţa incapabililor.
RR

*) Din faptul că nevârsnicul poate, în urma ajungerei sale la majori- Majorele nu
tate, să reînveaseă inscripțiunea ipotecară pentru garantarea

anțelor sale din timpul când era minor,

cre: Poaie ie i

n'ar trebui să credem că secară ncuă

el ar putea să ieie o nouă înseripţie ipotecară asupra bunurilor fos- asupra bunu-

tului seu epitrop, pentru garantarea daunelor ce acest epitrop ar fi rilor fostului

putut să producă prin administraţiunea pe care el ar fi pastrat-o seu epitrop.
şi în urma încetărei epitropiei, căci, pe lângă că această ipotecă,
nar fi specialisată, apoi legea nu dă minorului o garanție de cât

pentru timpul

pe când el era incapabil de a se apăra singur. In

la casul când

tutela devine vacantă prin schimbarea

zadar Sar opune în sistemul contrarii Art. 418, după care s'ar părea că tutela nu încetează de cât prin încuviințarea socotelelor de
Câtră justiţie, căci vom vedea că acest tecst nu se aplică de cât
Pentru toate actele sevârşite

de epitrop în urma

de epitrop.

ajungerei mino-

ului la majoritate, majorele nu va fi deci de cât un. simplu creditor chirografar. Epitropul va putea să'i constitue o ipotecă, însă

în asemene caz, ipoteca, nu va mai fi legală, ci convenţională. MaJorele nu va putea să ieie o inscripţie nouă nici chiar pentru ga-

Creanjele

CAP. II.

ART. 1162—1167.

şi creanțele ce un nevârsnic

sau un înter-
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“Toate drepturile

ÎN.

TIELUL

XVIII.

"tantate pin dict poate să aibă în contra epitropului seu din causa și în
ipotecalega-aipțutea tutelei, sunt garantate prin ipoteca despre care sa vor-

Iă Art-1195.
pi mai sus. (Art. 1753.) Pentru ca aceste drepturi sau creanţe
să fie deci garantate

prin ipoteca legală, trebue

ca minorul

să

fie creditor în calitatea sa de epitropisit, ear epitropul să fie debitor în virtutea tutelei ce a administrat. ')

Creanţele
mi-

norului ante-,:

În cât priveşte însă sumele ce epitropul'ar
fi datorit
nevârs- _
|
.
o.

rioare epitro.NiCului

pici.

s

:

A

po

înaintea întrărei

a

sale în administraţiune

(Art.

395), pre

cum şi în privinţa obligaţiunelor care ar fi luat naștere în cursul
epitropiei, însă îndependent de gestiunea și de calitatea sa de
epitrop, ele nu vor fi garantate prin ipoteca legală de cât aatunci când aceste obligaţiuni ar fi devenit egsigibile în cursul
epitropiei, căci, în asemene caz, el era dator de a se esecuta

însuși (tutor a se îpso ezigere debuit), ceea ce nefăcând, el este responsabil, ca şi cum

ar fi neglijat de a urmări

pe cei de altreile.?)

rantarea actelor sevârşite în cursul tutelei, căci ne mai esistând
consiliul de familie, n'ar avea cine să specialiseze ipoteca, și fără
„ specialisare nu se poate lua inseripţie.
1) Ast-fel, nevârsnicul va, fi garantat prin această ipotecă pentru sumele ce epitropul ar fi primit în numele minorului și n'ar fi chel-

tuit în cursul administraţiunei sale, pentru actele de rea adminis-

tare (Art. 390), precum ar fi neurmărirea la timp a unor debitori
ai minorului, care în urmă ar fi devenit însolvabili, neîntreruperea
prescripțiunei care ar fi adus o pagubă minorului prin faptul că
creanța sa sar fi prescris (Curte din Pau. D. P. 51. 2. 5), neîntrebuințarea banilor minorului în termenul preseris de lege (Art.
399, 400), neprimirea unei donaţiuni făcută minorului (Art 407 şi
815), sau primirea unei moșteniri fără beneficiă de inventariă (Art.
405 şi 681), ceea ce ar espune pe minor la plata. ultra vires a
datoriilor mortului (Art. 713), înstrăinarea sau ipotecarea bunurilor
minorului fără împuternicirea, sfatului de familie şi omologarea justiţiei (Art.401, 402), ete. In acest din urmă caz însă, minorul va
avea două acţiuni, după alegerea sa: el va putea sau să pornească
în contra celor de al treile o acţiune în anulare a vândărei oria
ipotecei consimţite de epitrop, sau să esercite acțiunea în daune
în contra epitropului. (Râpert. Dalloz. Privslges. 1058. Laurent.
XXX. 212 și Curte Grenoble. D. P. 51. 2. 10.) Faptul că minorul
ar fi cerut desființarea actului sevârşit de epitrop în contra legei
n'ar opri acţiunea în daune, dacă, cu toată anularea acestui act,
minorul ar suferi o pagubă care ar resulta din greşala epitropului, comisă cu ocasiunea, gestiuneă sale, și în asemene caz, creanța
sa va fi garantată prin ipoteca legală. Intrun cuvânt, toate daunele
produse de epitrop prin, reaua sa, administraţiune vor fi garantate
de ipoteca legală; de aceea și Art. 1162 obligă pe consiliul de
familie Să aibă în vedere la, defigerea sumei pentru care trebue
să
„
seleie inscripțiunea ipotecară, eventualitățile de responsabilitate
la
care poate fi supus epitropul.
*) Laurent. XXX. 273. Aubry et Rau. II. p. 612, $ 264
bis. Trop-

long. Hypoth. II. 421. Duranton. XIX. 317. Cât pentru obligaţiu-
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legală
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numai
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3

datorite mi- Garantarea

Cccesoriiior

norului, dar și accesoriile creanţei, precum sunt procentele care “ creanţei.
au devenit-egsigibile în cursul epitropiei.') Dacă însă cu adăogivea procentelor, ereanţa minorului

ar întrece

suma

care a fost

specialisată, consiliul de familie ar trebui să reguleze luarea
unei inscripţiuni suplementarie. (Laurent. XXXI. 75.)
Toţi . epitropii în genere,
fiey chiar
şi ascendenţii sunt supuşi
Persoanele
.
A
.
„i
supuse
ipo-

ipotecei legale,

afară

această garanţie,

de

tatăl

din causa

și mama”).

afecţiunei

care

sunt

ce fie care

scutiţi

părinte

de șecti Tegzile.

este Art. 1167.

presupus a avea pentru copiii sei.*) Ori ce epitrop, afară de
tatăl şi mama, este deci supus ipotecei legale. Astfel, am văduit supra, p. 75, că barbatul de al doile co-tutor al mamei
menţinută în epitropie (Art. 348) este supus acestei ipoteci.*)
nele care mar fi devenit egsigibile de cât în urma încetărei epitropieă, ele nu vor fi garantate prin ipoteca legală, şi acţiunea minorului

va

fi personală

contra

epitropului,

pentru

că

gestiunea

este afară de causă, şi pentru că nu ise poate imputa

sa

nici ocul-

pă. (Laurent. loco citat.)
') Laurent. XXX. 277.

Câtpentru

procentele

care

vor

curge

în urma

ajungerei nevârsnicului la majoritate, ele nu vor fi garantate prin
ipoteca legală, căci deşi ipoteca subsistă pănă la radiarea ei, aceasta este o creanţă nouă penru care nu sa luat inscripțiune, și
inseripţiunea vechie nu poate pastra de cât creanţele pentru care
ea a fost luată. Laurent. XXX. 278.

2) Legiuitorul” vorbeşte

numai de părinții

legitimi. sau

legitimatori, Tatăl adop-

tator.
nu însă şi de părintele adoptiv, de unde resultă că adoptătorul
care ar fi epitropul adoptatului (v. supră, p. 64, nota 1) n'ar fi
scutit de ipoteca legală.
,
3) Legiuitorul nefâcând nicio deosebire, se înțelege că atât tatăl, cât şi Critică la amama vor fi scutiți de ipoteca legală, chiar dacă se vor căsători dresa legiuni
torului.
de al doile. Cu toate aceste, DI. C. Nacu ([. p. 84) pretinde că mama
căsătorită de al doile şi menţinută în epitropie potrivit Art, 348,
va fi supusă ipotecei legale, soluțiune care este contrarie însuși

tecstului Art. 1767. Această soluțiune ar trebui să fie acea legală,

pentru că a doua căsătorie a mamei, ca şi acea atatălui, poate să
deie loc la interese contrarii, şi anume la naşterea unor copii pe
care părinții trebue să'i iubească ca şi pe cel dintâi; lacunele însă

ce întâlnim în lege nu ne autorisă a o schimba șiao preface sub

cuvânt de iuterpretare.—In legea Belgiană, toţi epitropii, fără nică
o escepțiune sunt supuși ipotecei legale. Legiuitorul nostru scutind
de această garanţie pe tată şi pe mamă a făcut deci o inovațiune

pe care îmi permit a o califica de nefericită, căci dacă este ade-

vărat că copiii găsesc o garanţie
câte averi

nu s'au vădut

cu toate

oare care în afecțiunea părinţilor,
acestea

răsipite

ŞI nimicite prin

negligența şi de multe oră chiar prin reaua credință a unor părinţi
denaturați. Ar fi bine deci ca, după o esperienţă atât de îndelungată şi după atâtea, esemple nenorocite, legiuitorul să se gândească
în fine a lua măsuri

verilor orfaniceşti.

mai

serioase

întru

aperarea

şi asigurarea

o

a-

Pa

1) In cât priveşte însă epitropul ad hoc care sar fi rânduit minorului Epitrop ad
oe.
pentru o afacere specială (Art. 747 CO. C. şi 693 Pr. Civ.), el nu
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Tot

iți copiilor asupra
absentului,
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astfel, trebue
bunurilor

III.—TIT,

XVIII. —CAP.

să decidem că ipoteca

epitropului

IIN.—ART,

1162—1767,

legală va avea ființă

provisor rânduit copiilor absentu-

lui în casurile Art. 125 şi 126 C. C., pentru că, în specie, este
Art. 195.
126 Cc. c. vorba de o adevărată epitropie dativă. (Repert.
Dalloz. Pri-

Adnministra-

vileges et pothegues.

1034.)

Ipoteca legală fiind 'de strictă interpretare, nu va avea
tori care nu
însă
suntepitropi fiinţă asupra bunurilor administratorilor
care mar fi epitropi,
chiar când administraţiunea ar fi relativă la, minori
sau la in-

tergişi, *) nici asupra bunurilor epitropului, în cât priveş
te ga-

rantarea

daunelor

causate

fostului

minor

prin

actele de

nistraţiune sevârgite de epitrop în urma încetărei
tru că înscripțiunea n'a fost luată de cât pentru

minorul

putea

de epitropisit.?)

)

Epitropii de
fapt nu sunt
supuși ipotecei legale.
Tatăl administrator legal e scutit
de această
sarcină.

contra

epitropului

seu

în

calitatea sa

va fi supus ipotecei legale, pentru că nu
admin
vErsnicului. Laurent. XXX. 268. (V. și supra istrează averea ne, p. 61.)
Astfel, am vădut (supră, p. 72) prin aplic
aţiunea, acestui princip că
barbatul de al doile, care ar fi administra
t tutela de fapt dimpreună cu mama care ar fi perdut epitropiea
prin faptul că nu s'ar fi
conformat legei (Art. 341), nu este supus
ipotecei legale, pentru că,
în asemene caz, nu esistă o tutelă propr
iu disă.
Tot astfel, am vădut (supra, p. 30 şi
scutit de ori ce garanţie în timpul admin 31, nota 1) că tatăl este
istrațiunei legale. Această
soluțiune este incontestabilă la noi,
pentru că dacă Art. 1767 scu-

tește pe

tată de ipoteca

legală

în calita

tea sa de epitrop, apoi cu
atât mai mult, el trebue să fie scutit
de
asemene sarcină în calitatea sa de administrator legal.—Art.
586
din codul Calimah (nota
36) prevede din contra, că capiii au
o ipotecă tăcută asupra avereă tatălui pentru cele ce au de la
maica lor sau de la
ŞI asupra averei maicei, pentru cele
ce auei de Ia tatăl lor, când

Deosebire între codulactual şi codul
Calimach,

Tot prin aplicațiunea aceluiaș princ
Dori emancipaţi, răsipitorii şi acei ip, trebue să decidem că mislabi de minte nu vor avea o
ipotecă legală asupra bunurilor
curatorului sau consiliului lor
(Art.
425 Şi 445), nici acei care urmează
administratorului provisor (Art. 443), a fi interdiși, asupra averei
suri nu esistă tutelă. Această ipote pentru că în 'toate aceste cacă nu va avea ființa, de asemene, asupra averei acelor care
ar administra provisor tutela în
virtutea Art. 346,
i
bunurilor consiliului ingrijitor
Art, 345. (V. supra, p. 66), ete.care
De asemene, copiii minori
mutual nu vor avea o ipot ai soţilor despărțiți prin consimțământ

Curatorul,
consiliul judeciar, acel
îngrijitor şi
epitropii provisori nu sunt
supuși ipotecei legale,

Ipoteca legală nu esistă

ecă

p. garanta-

rea, drepturilor conferite
copiilor prin
Art, 285,

să aibă

admi-

tutelei, pencreanțele ce

”)

legală asupra bunurilor

păriuţilor

ritatea copiilor. Curte Poitiers. Repe
rt. Dalloz. Privil, et hypoth. 1036
.
cu toate aceste,
vom vedea când ne vom ocupa e controversată în Francia, după cum
despre consecinţe] e încetărei epitropiei
.
Cestiunea,

GARANȚIELE

MINORILOR.
— ART, 1162—1167.

Din faptul că legiuitorul
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scuteşte pe epitrop de ipoteca le- Părintele e-

gală, atunci când acest epitrop este tatăl sau mama

minorului, păate i silit

trebue să conchidem că cei de al treile care ar voi să facă o &constitui
donațiune sau un legat copilului, n'ar putea

să impue

părinte- favoarea co.

lui remas epitrop obligaţiunea de a constitui o ipotecă convenţio- Piilor sei.
nală,

pentru

că legiuitorul

având

o încredere

oarbă

în admi-

nistrațiunea, părintelui epitrop, Va scutit de ori ce garanţie în
vederea unor consideraţiuni de ordine publică. Dăruitorul sau
testatorul n'ar putea, cu alte cuvinte, să manifeste

neîncrederea

sa în părintele epitrop, atunci când acest părinte se bucură de
toată încrederea legei. Mai mult încă de cât atâta, părintele epitrop mar putea nici chiar de bună voe să constitue o ipotecă
în favoarea, copiilor sei, pentru

că aceasta ar însemna a modi-

fica legile tutelei care sunt de ordine publică.*) Legea este defectuoasă, însă numai legiuitorul poate s'o schimbe!
Majorul interdis are o ipotecă legală asupra averei epitropu- 1nterdieţiea

lui seu (Art. 454 şi 1762); ce “trebue să decidem însă în pri- fe eao îpo-

vinţa interdicțiunei legale ? Art. 13 și 16 din codul penal dis- tecă legală

pun că acei osândiți la munca silnică sau la reclusiune au 42 „ei Luratoracurator rânduit

de cătră consiliul

de familie

(Art. 425), însăr- lui? Art, 13

cinat în tot timpul pedepsei cu administraţiunea averei lor. Cestiunea este deci de a se şti dacă condamnaţii la reclusiune sau
la munca, silnică fie pe viaţă, fie pe timp mărginit (Art. 7$1
şi $ 2 Cod. Pen.) au sau nu o ipotecă legală asupra averei curatoruluiă lor? Respunsul nu poate fi de cât afirmativ, pentru

od. Pen.

că, deşi teestul nostru, luându-se după vechiul tecst al codului penal francez promulgat la 1810, vorbeşte de rânduirea u-

mă curator, ear nu a unuă epitrop, după cum
tul nou francez

revisuit la 1832,

se esprimă îecs-

totuşi în realitate,

numai

nu-

mele este schimbat, şi curatorul este în specie un adeverat epitrop, căci el nu asistă numai pe condamnat, ci administrează
averea lui întocmai ca un epitrop, dându'i socoteli la încetarea, pedepsei.?)
,
Ni se poat
și
fată
pe
supue
să
poate
nu
După cum consiliul de familie
pe mamă la ipoteca legală de care legea îi scutește, tot astfel ipoteca legală.
el nu poate să renunţe la această ipotecă în favoarea celor1) V. şi supră,p. 3l, unde am admis aceeaşi
tălui administrator legal. Comp. şi Laurent.
Este adevărat că cestiunea e controversată
administrațiunei legale, însă acolo lipseşte

soluţiune în
IV. 309 şi
în Francia
tecstul Art.

2) Comp. Repert. Dalloz. Privil. et hypoth. 1038.
$ 264 bis. p. 669. Duranton.

XIX.

privinţa taXXX. 211.
în privința
1761.

Aubry et Rau. II.

316. C. Pau. D. P. 51. 2. 5.

Art. 311 din codul Calimah (279 Austriac) prevede, ca şi codul actual, rânduirea, unui curator, ear nu a unui epitrop acelui osândit

în vre o închisoare îndelungată, când are avere. — În Belgia, interdicţiea legală nu mai esistă astădi. (Qod Penal din $ Iunie 1867.)
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lalţi epitropi, pentru că consiliul are tocmai misiunea de a veghia la realisarea slabelor garanții pe care legea le a stabilit
în interesul incapabililor.*)
Consiliul de
Alta este însă cestiunea de a se şti dacă consiliul de familie
Simi ie poate va putea, să declare că inseripţiunea ipotecară nu va avea loc.
că inserip- În legislaţiunea noastră, esistă îndoeală în această privință,
ținea ipote- tru că legiuitorul Român ma reprodus $ 2 al Art. 49
din
avea loc? Belgiană, după care consiliul are asemene facultate. Ei
să'mi fie permis a susține, cu toate aceste, că consiliul ar

penlegea,
bine,
avea

și la noi această facultate, însă numai atunci când minorul mar

poseda

nici cea mai mică

avere şi când

tutela

ar

avea de scop

numai îngrijirea persoanei sale, căci nevârsnicul nare drept la
nici o garanţie atunci când nu poate să aibă nici o creanţă
în

contra

epitropului

seu.

Ipoteca,

întradevăr,

ar fi în

asemene

caz lipsită de causă.?)
Radimea in- Tot pentru aceleaşi motive, trebue să
admitem că consiliul
seripțiunci. a» putea să ordoane radiaţiunea, ipotecei, atunci
când averea pe
care minorul ar fi avut-o în momentul înserierei
ei ar fi perit
cu desevârşire.?)

Reducerea
Dacă averea minorului wa, perit în totul, ci
numai în parte,
înscripțiunei. INSCripţiunea va puteafi redusă, ?) după
cum va putea fi şi mărită, în caz când minorul ar fi dobândit
altă avere în cursul
epitropiei.

Inscripţiunea se va putea lua în
asupra altor imobile dobândite mai în urmă cursul epitropiei şi
de epitrop, atunci
când imobilele pe care epitropul le-ar
fi avut în momentul deschiderei tutelei ar fi fost neîndestulătoare.
Remâne însă bine
înțeles că epitropul
chierea

va putea contesta înaintea tribunalului
însfatului de familie care ar fi dispus
asemene măsură,

dovedind că imobilele asupra cărora s'a
luat inscripţiunea au
0 valoare îndestulătoare, (Art. 17
64.)
Nu se poatece
'Trebue să observă am căă sistem
supune
si
iniţor
ul admisi de legiuit
4
oi
orul nostrue

Pare

ati

') Laurent.

cât la ibotoca
legală. Controversă,
acună,

,

XXX. 308. Tot astfel, trebue să decidem că
din urmă
soţ remas în viață care
ar rândui un epitrop testamencel
tar copiilor
Sel n ar putea să

restrângă &aranţiea pe care legea o
asigură minorilor,
pentru că ipoteca legală, este de
ordi
ne
publ
ică.
Laur
ent. XXX. 319.
) Consiliul n'ar putea însă să hotă
rească că inscripțiunea, nu avea
sub cuvând că epitropul insp
loc,
norul

ar dispune de o avere

iră destulă încredere, atunci când
mioare-car

e, căci legea nu se mulțămeş
CNO garanţie morală, ci voeşte o
te
gara
nţie
reală. Laurent. XXX. 311.
) Cestiunea, cu toate aceste, este
controversată în Belgia. V. autori, tățele citate de Laurent, XXX
. 311, nota 1.
) Art, 60 din legea Belgiană
prev
a restrânge siguranţa primitivă, ede formal dreptul consiliului de
trop devine prea mare în curs atunei când garanţiea dată de epiul epitropiei, supunând însă
în asemene caz deliberarea consiliului
bine ca toate aceste disposiţiuni la omologarea iribunalului. Ar fi fost
îru a rădica ori ce îndoeală asup să fi fost reproduse şi la noi, penra unor cestiuni atât de înse
mnate.

a

GARANȚIELE

MINORILOR.
— ART,
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lasă mult de dorit, căci din împrejurarea că legea nu supune
pe epitrop la darea unei cauţiuni, după cum se prevede anume
în codul Caragea și în codul Italian (Art. 292, 293), ci numa!
la o ipotecă legală, resultă că de câte ori epitropul nu va avea
avere nemişcătoare sau va avea imobile de puţină însemnătate,
minorul nu va avea

nici o garanţie

reală

sau va

avea

o ga-

ranție neîndestulătoare. In Belgia, cel puţin, în asemene casuri,
consiliul de familie este autorisat a obliga pe epitrop să depue
banii minorului

la casa de consemnaţiune,

(Art.

55, 56,L. din

1851) ceea ce la noi mi se pare inadmisibil, pentru că nu se
poate înființa o garanţie în favoarea unor incapabili, fără un
anume tecst de lege.') 'Tribunalele noastre vădând această lacună regretabilă, în dorinţa laudabilă de a apăra averile orfanicești, sau pus mai presus de cât legea, şi de aceea vedem
mai în toate gilele că epitropii care n'au imobile sunt supuși la
darea unei cauţiuni bănești hotârîtă de cătră consiliul de familie
în proporțiune

cu venitul averei

Lacuna

nevârsnicilor.?)

legei,

ori cât de mare ar fi, nu justifică însă o asemene interpretare

estralegală, căci încă

odată,

numai

legiuitorul

este în drept a

stabili garanţiele pe care el le crede necesare pentru apărarea
averei incapabililor. ?) In cât priveşte garantarea averei dotale,

1) Codul Italian autorisă pe consiliul de familie a rândui un alt epitrop, atunci când epitropul primitiv n'ar avea avere îndestulătoare:
ped ove îl tutore non possegga

beni sufficienti, si procederă

alla

nomina di un nouvo tutore“. (Art. 292 Ş 2.)
*) Un consilier al curței din Bucureşti, DI. M. Poenar-Bordea, remă-

nând în minoritate, a respins cererea, unui epitrop de a'i se elibera
banii minorilor

care

erau

depuşi

Ja casa

de

eonsemnaţiune,

sub

cuvânt că, deși epitropul nu este obligat la dare de cauțiune, totuși tribunalul poate să ieie măsuri de siguripsire în interesul orfanilor, şi să elibereze în primirea epitropilor care nau nici o ga-

ranție numai veniturile, nu însă și capitalurile nevârsnicilor... Aceasta însemnează însă a iegifera, ear nu a face aplicaţiunea legei!
Decisiunea majorităţei admite cei drept eliberarea banilor (V. Drep-

tul pe 1882, No. 3), însă numai sub cuvânt că era vorba în specie
de un minor

francez,

şi prin

urmare

de aplicarea

legei

franceze,

lăsâud a înţelege prin considerentele sale că soluţiunea ar fi fost
cu totul alta dacă ar fi fost vorba de aplicarea

Toate aceste ne dovedesc că legea

legei Române. (?)

este defectuoasă și că a sosit

timpul so modificăm.
%) Comp. Laurent. XXX. 320. — Tribunalul din Iaşi (V. Dreptul. pe
1886, No. 3) a tăcut deci o justă aplicaţiune a acestor principii

scutind de cauţiune pe barbatul de al doile cotutore al mamei men-

ținută în epitropie. Cotutorul însă, în asemene caz, nu trebuea să
fie scutit pentru că presenta garanții îndestulătoare și pentru că
se bucura de o posițiune escepțională, după cum afirmă tribunalul

prin considerentele sale, ci pentru cuvântul că legea nu supune pe
epitrop, şi prin urmare, nică pe cotutore la darea de cauţiune, ci numai

la o ipotecă legală, ipotecă care în specie nu era cu putință, pen-
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legea, este formală, căci barbatul nu este dator a da cauţiune
de cât atunci când sa supus la această îndatorire prin contractul matrimonial. (Art. 1244.)
Natura statutului ipotecei legale.

Am discutat aiurea cestiunea de a se şti dacă legea care
conferă minorilor şi interdişilor o ipotecă legală este reală sau

personală, şi cu toată controversa ce esistă asupra acestui punct,

am admis personalitatea statutului, !) căci nu văd cum nevârsnicul ar putea să aibă în ţară străină o garanţie pe care el
mar putea s'o aibă în ţara lui. Legea străină va determina deci

garanţiele

la care

au drept

incapabili,

de unde

resultă că un

minor Austriac sau Olandez nu va avea o ipotecă legală asupra bunurilor epitropului seu din Romănia, pentru că atât în

Austria cât și în Olanda, ipoteca legală este necunoscută.?
Din cele mai sus espuse ar părea să resulte că minorii Români vor avea şi ei, conform legei lor personale, o ipotecă lelegală în ţă- gală asupra bunurilor ce epitropul
lor ar avea în Austria sau
rile în care
Minorii Români nu vor
avea ipoteca,

această ipotecă nu esistă.

în Olanda, eu toate că în aceste ţări ipoteca legală

ființă, după

cum

tatăl legitim

ar avea

usufructul

nwși

are

legal asupra

bunurilor ce copiii sei ar avea în Austria sau în altă ţară unde
usufructul legal este necunoscut (V. supră, p. 55, nota 1); această soluțiune mi se pare însă inadmisibilă, pentru ca ipo-

teca

legală interesând

în gradul cel mai înalt pe

incapabilii străini ar prima

pe creditorii

cei de al treile,

indigeni, care astfel ar

perde siguranţa ce ar fi avut în bunurile debitorului lor, Cu
alte
cuvinte, statutul personal în puterea căruia imcapabilii străini

ar esercita, ipoteca lor ar fi contrar

statutului

teritorial, care

nu
conferă asemene drept incapabililor indigeni, şi este de
princip că statutul teritorial predominează şi nimiceşte statutul
sonal de câte ori interesează ordinea publică. *) Soluţiunea perva, fi
aceeași
și pentru ipoteca

.

femeilor

sete, cu alte cuvinte, Juridică

«

,

Ipoteca legală a străipusă în priviața formelor legei Ro-

mâne.

,

în princip,

Hotărtrea tribunalului

însă

reu

motivată.

Lom. I, partea I, p. 13, şila autorităţile citate acolo,
rent, drept internaţional, VII. 396 -urm. şi o decisie a adde: Laucurţei din
Bucureşti care pune în princip că tutela minorilor străini
se regulează
în Romănia, după legile lor naţionale. Dreptul
pe 1882, No. 3.

) Minoriă

nilor este su-

măritate.

tru că cotutorele nu avea avere nemişcătoare.

francezi

vor

avea o ipotecă

legală

asupra bunurilor ce epitropul lor ar avea în Romănia, pentru că ipoteca
legală esistă în
codul francez, însă această ipotecă nu va fi ocultă
ea în Frantia,
ei va fi supusă specialisărei şi inscripțiunei,
în
conformitate
cu regimul ipotecar Român, aceste formalităţi fiind
prescrise în interesul celor de al treile, adecă întrun interes
public. Statutul personal va, fi deci înfrânat în privinţa formelor de cătră
statutul teri-

torial. Laurent, I. 116 şi drept internaţional, VII.
398.
) Laurent. Drept intern. VII, 391.
— Părintele Român ar avea
contra usufruetul legal
asupra

bunurilor ce copii

din

sei ar avea în

CATAGRAFISIREA

AVEREI MINORILOR.
— ART. 391, 393, 395.
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HI. Indatorirele epitropilor la întrarea lor în administrațiune,

Când un epitrop este rânduit în locul altuia, singura, sa datorie este, dacă inventariul a fost făcut de vechiul epitrop, de aii
lua socotelele şi dea continua cu gestiunea înainte; când însă
epitropul întră în funcţiune fără ca altul să fi fost înainte, adecă când tutela începe pentru prima oară, epitropul are următoarele îndatoriri: 1* să ceară rădicarea sigilelor şi să proceadă
la catagrafisirea averei; 2" să vândă averea mişcătoare; 3 şi
în fine, să reguleze

tutelei.

budgetul

1” Bădicarea sigitetoz

şi catagrafisizea

avezei.

“Art. 393. Rădicarea sigilelor se va face după aceleaşi forme ca şi
punerea lor, prin închierea de jurnal (sau mai bine dis, constutându-se
prin ânchierea unui jurnal). (Art. 391, 392, 395 C. C. Art. 668—676
Proced. Civilă. Art. 52 Legea din 1840.)
Art. 391. Consiliul familiei, sau în lipsa acestui, tribunalul ținutului
(ori judecătorul de ocol) va regula facerea catagrafiei averei minorului,
spre a o încredința

tutorelui

numit,

fără

de care

tutorele

nu

va

putea

îutra în funcţiune. (Art. 111, 365, 367, 368, 392—394, 540, 704—712,
126, 897 C. C. Art. 675 Proced. Civilă. Art. 62 L. din 1879, Art, 50
Legea din 1840 identie. Art. 451 $ 1 Cod. Francez.)
Art. 395. In urma lucrărilor prescrise la Art. 402, 403 și 404, 1) delegatul tribunalului, însoțit de procuror şi de tutore, vor (sau mai bine

-

dis va) catagrafisi averea minorelui şi o va (în tecst din eroare se dice
earăși vor) încredința tutorelui prin un jurnal care se va subscrie de acesta.

Dacă minorele datorește ceva tutorelui, acesta va trebui să declare a-

ceasta în inventar, sub pedeapsă

va face după recuisiţiunea

de a perede creanţa sa, şi aceasta se

procurorului

sau

a delegatului

menționându-se şi în jurnal. (Art. 392, 394, 396, 405,

tribunalului,

1204 Cod. Civil.

Art. 614—676 Proed. Civilă, Art. 451, $ 2 Cod. Francez.)

In urma rânduirei epitropului, tribunalul sau judecătorul de
-0col, fie din oficit, fie după cererea epitropului, ordoană râdicarea sigilelor, dacă ele au fost puse,

şi delegatul

seu îndeplinind

această operaţiune, o constată prin închierea unui proces-verbal
iscălit de toate persoanele care au fost față, arătând şi starea
în care au găsit sigilele. (Art. 671, 672 Pr. Civ.)|
Consiliul de familie, în urma rânduirei epitropului, poate prin

Rădicarea
sigilelor.

Art. 893,

Catagrafie.

Austria, cu toate că în această ţară folosința legală este necunoscută,

pentru că această folosință nu interesează pe cei de al treilea, ci
este numai un drept bănesc care atârnă de eserciţiul puterei părintești. Acest drept poate să fie deci esercitat în o ţară străină,
fără ca ordinea publică din această ţară să fie atinsă și câtușă de
puţin tulburată. Jurisconsulții Anglo-Americani admit cu toate aceste

părerea contrarie. -(V. supră, p. 55, nota 1.)
Sg
,
') Din eroare se arată aceste tecste, căcă Art. 395 ar trebui să ne trimeată numai la Art. 392 şi 395 care prevăd punerea peceţelor și alegerea epitropului.
— In dosariul aflător la archiva minister. dreptăţei,
unde se găseşte originalul codului învestit cu iscălitura Domnească, Art.

395 ne trimete la, Art. 392, 393 şi 394. V. Tom. L. întroducere, p. 24.

Eroare de
redacție.
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acelaş proces verbal să reguleze și facerea catagrafiei averei minorului, spre a se încredința această avere epitropului ales.!) Dacă

însă consiliul de familie n'a luat în această privinţă nici o disposiţiune, tribunalul sau judecătorul de ocol, în privinţa tutelelor sătenilor,?) va regula facerea catagrafiei, spre
a se putea încredința

averea epitropului. In practică, tribunalul regulează facerea catagrafiei prin aceeaşi închiere care ordonă rădicarea sigilelor,
delegând

un judecător,

carele în presenţa

epitropului,

fie în per-

soană, fie prin mandatariii, (Demolombe. VII. 560) şia procurorului, dacă el va crede de cuviință să asiste la această lucrare (Art. 4 L. din 29

Octomb.

1871),

va catagrafisi

întreaga

avere a nevârsnicului, atât acea mișcătoare cât şi acea nemişcătoare, descriind şi prețeluind cu esactitate toate obiectele mobile (Art. 675 Pr. Civ.) şi chiar averea nemişcătoare, cu toate
că în practică, se obicinueşte a se face numai menţiune de imobile, arătându-se titlurile lor de proprietate. Art. 295 şi 296
din codul Calimach (226 Austriac) prescriu nu numai catagra-

fisirea averei nemișcătoare ce sar afla în alt ţinut de cât acel
al domiciliului minorului, dar şi acea care sar afla în ţară străină.
(V. şi Art, 294 Cod. Calimach, 225 C. Austriac.) *) Inventariul trebue
să arăte pe cât se poate, după cum prevede Art. 283 din codul I1) InFraneia, inventariul se face prin act de notariat, ear după codul Italian
(Art. 282), inventariul poate fi făcut fără ministeriul unui notariă, când
averea copilului nu întrece suma de 3000 franci. Codul Olandez (Art.
444) permite facerea inventariului prin act sub semnătură privată, fără
a preserie nici autorisarea tribunalului, nică acea a sfatului de familie.
*) După circul. minist. justiţiei din 1845 (V. C. Caragea, ediţia Brăi-

loiii, p. 357), catagrafiea averei sătenilor se făcea de preutul și ju-

Estimaţiune
Lacună,

raţii satului dimpreună

cu proprietarul moșiei.

2) V. Demolombe. VII. 546.

Laurent. V. 9. Art. 943

franceză, ca și codul Calimach

ţeluirea

averei

mişcătoare,

din procedura,

(Art. 291, 293), prescrie numai pre-

pe când,

procedura

această formalitate nici pentru mobile macar,

noastră

ci numai

nu prescrie

descrierea

lor fidelă, arătarea cantităței și a calităţei. (Art. 675 Pr. Civ.) Art.
224 din

codul Austriac prescrie și prețeluirea imobilelor, însă adaogă că această preţeluire nu este neapărată când valoarea
lor se
poate cunoaşte din alte împrejurări, disposiţiune care nu
se
reprodusă în tecstul corespungdător din codul Calimaeh (293). vede
Cu
toate că legea noastră este mută în privinţa preţeluirei, cred
însă
că numai prin 0 estimațiune esactă atât a mobilelor cât și
a imobilelor, se va putea cunoaşte averea şi veniturile minorului,
atât pen-

inu a se putea hotărî suma

ce trebue să fie afectată cheltuelelor

anuale (Art. 398), cât şi pentru a se putea specifica
care trebue să se ieie inseripţiunea ipotecară, asupra suma pentru
imobilelor epitropului. (Art. 1762.) Am arătat însă că, şi în
această privință

legea

noastră este defectuoasă, pentru că îni momentul când
se spe.
cialisează ipoteca legală, consiliul nu cunoaşte
încă care este averea minorului. (V, supră, p. 143, nota 3.)

CATAGRAFISIREA

AVERE

MINORILOR.
— ART. 391, 393, 395.
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talian, şi datoriile lăsate de defunct pentru că: non sunt bona,
nisi deducto

cere alieno.

Epitropul trebue să facă inventar nu numai la deschiderea tu- Oblig. dea
u

A

.

E

telei, dar încă de câte ori va primi

.

în cursul tutelei

u

-

n

o TOşte- în cursul tu-

nire în numele minorului. (Art. 405.)
După Art. 451 din codul francez, obligaţiunea de aface

telei.A. 405.
in- Obligaţinnea

ventar incumbă ori cărui epitrop în genere, chiar şi acelui le- ACâ face în-

gal. (Demol. VII. 541.) La noi, teestul cuprinde o lacună, din cumbă tutucausă că legiuitorul, luându-se după legiuirea din 1840, s'a gân- Pe
dit numai la tutelu dativă. Cu toate acestea, nu mai remâne nici o

îndoeală că toți epitropii în genere,
şi legali vorfi datori

a catagrafisi

chiar și acei testamentari
averea

minorului,

pentru că

inventariul este temeliea socotelelor și a cârmuirei tutelei, ori
care ar fi natura ei. Când însă epitropul este înlocuit prin altul, nu mai este nevoe de ase face o nouă catagrafie, dacă ea.
a fost odată făcută de cătră vechiul epitrop; predarea socote-

lelor a vechiei administraţiuni ar fi de ajuns.”)
Inventariul fiind o garanţie înfiinţată în favoarea minorului, ca Epitropul nu
atare, este

de ordine

publică,

de unde

resultă

că testatorul n'ar tit dea face

putea scuti prin o anume clausă pe epitrop de a catagrfisi a- giventar- _
>
.
>
verea, pe care ar fi lăsat-o
minorului.
?) (Art. 5.) „Catagrafiea, a-k ontroversă,.
decă acea cu amăruntul

însemnare

de toată averea

sărăimani-

lor, dice Art. 292 din codul Calimach (223 Austriac), care părăsește de astă dată dreptul Roman, trebue neapărat tot-deaună
să se facă, macar de va fi şi oprit aceasta de cătră tatăl, sau
alt cineva din testatori.* Epitropul nu va putea, de asemene, fi
scutit de obligaţiunea de a da samă de administraţiunea sa.
In lipsă de catagrafie, nu numai că minorul va putea să do- Consecințele
1) Laurent. V. 8. Mareadâ. Il. 248. Inventariul, în asemene caz, va fi lipeei de ear
neapărat numai

atuncă când el marfi fost făcut de vechiul epitrop,

sau când minorul ar moşteni pe epitropul sevârșit din viaţă. (Art.

130.) Demolombe. VII. 552. Aubry et Rau. ]. $ 112, p. 3%.
2) Bic. Laurent. V. 10. Demolombe. VII. 548, 549. Demante. II. 208
bis V. Mass€-Verge. 1. p. 427, nota 7. Aubry etRau. |. $ 112, p.
393. Acest sistem eformal admis în codul Italian (Art. 281 şi 288)
şi în Ante-proiectul de revisuire. (Art. 431.)— Contrâ. Marcade. II.

252. Poullier. D.1 (parte 11) 1198. Duranton. III. 538. Delvincourt.

I, p. 293, (note asupra p. 121.) Zacharie (Mass6-Verge) tecst,p.
421. După aceşti autori, testatorul ar putea scuti pe epitrop de inventar numai

atunci

tru că, în asemene
epitropului,

când

fi nici un moștenitor
n'ar

reservatar, pen-

caz, testatorul ar putea lăsa toate bunurile sale

Qui potest majus, potest

— Această
et minus.

părere se |

întemeiează pe $ 1, L. 13 Cod. Lib. V. Tit. 51, după care testatorul

putea să scutească pe epitrop de obligaţiunea de a face inventar: „Non
audeat tutor vel curator res pupillares vel adulti aliter attingere,
vel ullam sibi communionem

ad eas vindicare, nisi prius inventa-

rio publice facto.... nisi testatores, qui substantiam transmitiunt,

specialiter inventarium conseribi vetuerint.“

-
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CODUL CIV—IL.
CARTEA 1.—"ÎUP, X.— CÂP, II. ART, 391, 398, 395,
vedească

valoarea

efectelor necatagrafisite

probă, şi chiar prin marturi (Art. 1198)

Epitropul nu
poate întra
în administraţie înainte
de a face in-

prin

oră ce soiti de

(Laurent. V. 11), dar

încă epitropul care ar fi primit bunurile minorului fără
inventar
ar putea fi destituit ca suspect şi de rea credință. !) (Art.
385, $2.)
Legiuitorul nostru, într'adevăr, este mai aspru și mai
formal de

cât acel francez, căci Art. 391, reproducând principiile
dreptuopreşte pe epitrop dea întra în administraţiune
mai
ventar. Art, nainte de a fi făcut catagrafiea. ?) Inaintea
desevârşirei catagra391.
fiei, epitropul nu va putea deci să facă, după
cum prevede legea 7 din Dig. citată în nota 2 şi Art. 289 din
codul Italian de
cât actele urgente şi neapărat trebuitoare, agli afari
che non ammettono dilazione, adecă care nu sufăr nici o
întârgiere, după cum
se esprimă codul Italian. (V. şi Art. 440 din
Ante-proiect.) Epitropul deci, în legislaţiunea noastră,
nu intră definitiv în funcțiune, de cât în urma sevârșirei catagrafiei
(Art, 391) şi a regulărei garanţiei sale, dacă nu este din acei
care
Când trebue
Art. 293 din codul Calimach (224 Austr e scutit de garanție.
să se facă iniac) prescrie că caventariul. tagrafiea averei şi preţeluirea,
lui Roman,

lucrurilor mișcătoare trebue să se
facă fără prelungire, şi de va cere
trebuință, chiar mai "nainte
de orânduirea epitropuhui, (V. şi
Art.4, Anecsa 5, Cap. 8, Reg.
Org. Valachiei.) Codul

nostru nu prescrie ca acel francez î)
nici
un termen în care trebue să se pășea
scă, la facerea catagrafiei,
însă, epitr

opul vă avea, interes ca să se
îndeplinească această
formalitate cât mai în grabă, pentr
u ca să nu fie chiemat la respundere pentru lipsă de gestiune.
(Art. 382.) In ori ce caz, catagraf

iea, nu se mai poate face astădi
înaintea rânduirei epitro-

Ant. 3%, $2.

Dreptul
vechiii şi
drept Roman.

Deosebire de
la codul francez.

pului. (Argument din Art, 295.)
La

2)

)

Romani,

ereditorul

minorului

|

nu putea, în regulă generală

tituțiune şi în Spania. (V. Lehr.
D
upă ce se va orândui epitropu Drept civil Spaniol. 241.)

l, dice Art. 15 din codul Cara
(P. III, Cap. 21), pănă
gea
a nu se
dator este să facă două catastis apuca de chivernisirea lucrurilor,
datoriei nevârsnicului. V. şi Coduhe anume de priimirea averey și a
precum și Art. 4, 6, Anecsa No. l Ipsilant. Arţ. 2 de la epitropii,
5, Cap. VIII. Regul. Organic
lachiei și ofisul lui Bibescu Vodă
al Vadin 1844, Art. 1: Nizaj itaque
gerere ante inventarium factum
cum oporiet, nisi id quod dila
nem nec modicam exspectare
tiopossit. Leg. 1. Pr. Dig. Lib.
1, de administratione et periculo
26, Tit,
tutorum.
In codul francez, inventatriul
treb
ue
să se facă în cele dintăi
de la rânduirea epitropului.
(Art. 451.) După codul Ital 10 dile
281), termenul
ian (Art.

este acelaș, însă inventariul t

ă

i

acest termen.— La Romani,
îndată, după rândairea lor, epitropii erau obl igați a face catagrafiea
Cod. Lib. V, Tit. 31, de admini moz guan, fuer int ordinati. Leg. 94.

stratione tutoru m et curato
rum, ete,

CARAGRAFISIREA

AVEREI

MINORILOR.
— ART, 391, 393, 395.

să fie epitrop (Nov. 73, Cap. 3). Dacă el însă se lasa a finumit, trebuea să declare imediat creanţa, ce o avea contra nevârs-

nicului, sub pedeapsă

de a nu mai

putea

esercita

în urmă nici

o acţiune în contra, lui în această privință.!) Astăgi, creditorul

minorului poate

să fie epitrop,

însă

el trebue

să declare

la fa-

cerea inventarului creanţa, ce o are contra minorului, 2) sub pedeapsă de a perde dreptul seu. Legiuitorul prin această disposiţie
escepțională a voit să împedice frauda din partea epitropului de rea
credință care, în urma, sevârşirei catagrafiei, ar putea să facă
să dispară chitanţa ce sar găsi în hârtiile mortului şi care
ar constata, liberarea minorului. Epitropul trebue se declare
creanţa sa după interpelarea ce'i va face procurorul sau delegatul tribunalului

(în codul

francez

notariul,

ear în codul Ita-

lian, notariul ori pretorul), de unde resultă că dacă această interpelare w'a fost făcută de cătră funcţionarul mai sus arătat, sau dacă
mențiune despre dânsa nu se vede făcută în procesul verbal de
catagrafie, epitropul,

nu'și

va perde

dreptul

seu,

ceea

ce este

just şi echitabil, pentru că epitropul, în lipsă de interpelare, ar
putea să nu facă asemene declaraţiune din causa necunoștinţei “
legei; în asemene caz însă, atât procurorul care ar fi asistat la
catagrafie cât şi delegatul tribunalului vorfi responsabili cătră

minor (Art. 998), pentru că ei nu arfi conformat legei.*) Procesul verbal de catagrafie va trebui să constate atât interpelarea
din partea funcţionarilor mai sus arătați, cât şi respunsul epi1) Si vero tacuerit în initio hoc, et factus fuerit curator; sciet omni
actione adversus minorem, si vera fuerit, se casurum, prâpter hoc
quod ex studio adversus hanc legem. firmatur. (Nov. 12, Cap. 4.)
Această, disposiţiune escepţională a dreptului Roman n'a fost reprodusă în vechia noastră legislaţiune.
*) Această obligaţie incumbă epitropului chiar când creanța sa nu este
lichidă, însă în asemene caz, se înţelege că el nu poate declara cu precisiune suma, cei se datorește. Laurent. V. 13. Demolombe. VII. 561.
Aubry et Rau. 1. $ 112, p.392, nota 11. D. P. 52. 5. 547, No.4.
Repert. Dalloz. Minorită. 417. V. şi Art. 285 din codul Italian.
*) Demolombe. VII. 558. Laurent. V. 12. Aubry et Rau. 1. p. 392, nota
„12. 'Poullier, D. 1. (parte II) 1194. Maread6. IL. 249. C. Nancy. D.
P. 52. 2. 84.— Pentru ea minorul să aibă însă recurs contra funcționarului care n'ar fi făcut interpelarea prescrisă de lege, trebue
să aibă

o pâgubă

reală,

adecă

să

dovedească

că creanţa

el ar fi plătit-o epitropului era stânsă în momentul

fici şi că epitropul

este insolvabil.

pe

care

facerei catagra-

Laurent. V. loco cit. şi Dacaurroy.

I. 601. — Epitropul n'ar perde însă dreptul seu, dacă în momentul când a făcut declaraţiunea negativă nu avea cunoștință despre
esistența creanței, bună oară, când autorul minorului ar fi datorit
0 sumă de bani uvei persoane pe care în urma deschiderei tute-

lei ar fi moștenit-o epitropul.
563.

Demante.

Il. 209

bis,

IV.
>

Mourlon.

Laurent.

formal în această privință. (Art, 286.)

Î. 1171.
V.

14.

Demolombe. VII.

Codul

Italian

este
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tropului,

aceasta

fiind singurul

mijloc

ÎL.—ART,

395—3997,

de a se constata

că s'au

îndeplinit cerinţele legei.
|
|
Amt, 39:$2
Disposiţiunea, escepțională a Art. 395 întemeiată pe mărturinu este apli sirea, estrajudeciară, a epitropului *) (Art. 1204) se aplică a toţi

administr.le- epitropii în genere,

fie dativi,

legali

ori testamentari
; ?) ea nu

„Bah ici fe- se aplică însă tatălui administrator legal (V. supră, p. 36), nici
foare glestrei. mamei epitrope legală, care n'arfi declarat că este creditoare
pentru zestrea sa. (Art. 1271.) (Demolombe. VII. 562.)

Art.39%5$2
este inaplicaBil
când epitropul prigneşte socovechiul epi-

Ea nu se aplică, de asemene, în caz când nu este necesitate
a
PP
_
de a se face catagrafie, atunci 3 bună x oară3 când
un epitrop în
locueşte pe altul (V. supră, p. 157), pentru că escepţiunele sunt
de strictă interpretare şi trebuesc mărginite la casurile anume
prevădute: de lege, cu atât mai mult că atunci când nu se
face

trop. Contro- inventar, și epitropul actual se mulțumește numai

a primi so-

cotelele de la vechiul tutore, nu asistă nică procurorul nici
un
delegat al tribunalului spre a face interpelarea preserisă
de lege.)
20 ODingarea

amereă, migcătoare.
Art, 396.
In curgere de o lună de la facerea inventarului
, tutorele va vinde prin lieitaţiune, care se va face
prin îndeplinirea tuturor
formalităţilor la tribunal, toate averile mișcăt
oare, afară de acele pe care

consiliul familiei Var fi autorisat a le păstra în

natură. (Art.,397, 465—
468, 412—4174, 107, 1388—1390 C. C. Art.
431
urm. 677 urm. Pr. Civ.
Art. 56 L. din 1840. Art. 452 C. Fr.
modificat.)
„Art. 397. Tatăl şi mama, în cât
nurilor minorului, sunt scutiți de avind timp au folosinţa legală a bue averea mișcătoare, dacă ei precu cheltueala, lor, o estimaţiune dreaptă
prin un espert care se va numi
de tribunal (sau de Judecătorul de ocol),
(sau mai bine dis, care va face preţeluiredupă ce va depune jurământ,
mântul.) (Art. 338—341, 356, 526, 528, a după ce va depune jură735, 1102, 1156, 1204 C.C.
Art. 211—221 Pr. Civ. Art. 453
Fr. modificat numai în aparenţă.)

„In luna ce
al Valachiei (Art.
se va îndeletnici
toriei locului, de
i) Epitropul

Art.395$2

ce sar face

conf, A. 405.

ar putea

să revie asup

ra mărturisirei care ar fi fost
făcută
din eroare de fapt. (Art. 1206.) Laur
) Demolombe. VII. 559. Aubry et ent. V. 14.
Rau. 1. p. 39
—2
Epit.
ropul care n'ar
asista ÎN persoană la inventar, ci
priv procurator, trebue să dea în
această privință instrucţiuni mandatar
ului seu asupra respuusului
„Ce el trebue să facă. Demo

,

inaplicabii
i coaa la

se va sev6rși catagrafia, dice Regul.
Oraganic
7, Anecsa No. 5, Cap. 8), obşteasca
ropie
a face vEndarea prin mezat, în fiinţa epit
judecămobilele şi lucrurile mişcătoare ce
vor fi su-

lombe. VII. 560.
3) Demolombe. VII. 56—7.
Contra. Mareade. II. 24
— 9.
Epitropul nu
va î de asemene, obligat a face aceas
tă declaraţiune la inventariul
ce l-ar face în cursul tutelei la prim
irea unei moşteniri în favoarea
minorului (Art. 405), căci legiu
itoru
când epitropul e creditorul mino l nu se ochpă de cât de casul
Bonachi, L, p. 740.— Contra. rului la deschiderea tutelei. V. și

Aubry et Rau. 1. Ş$ 112, p. 393.

VÂNDAREA AVEREĂ MIȘCĂTOARE.— ART. 396, 39,

161

puse la stricăciune.“") Aceeași obligaţiune?) o are epitropul şi
astăi în privința mobilelor corporale?) (Art. 473), „tot în termentil de o lună de la facerea catagrafiei,*) pentru ca aceste 0-

:)

V. şi codul Caragea,

Cap. 21. P. III, Art, 24; Art. 3 cod: Ipsilant, Dreptul ve-

Art. 304 Cod. Calimach (231 Austriac), Art. 18, Cap. 28, C. Andr. chiă şi drep-

Donici și $ 56 L. din 1840. —La Romani, legile vechi obligau tul Roman.
pe epitropi a vinde toate obiectele supuse stricăciuneă (que tempore depereunt), chiar și casele, făcându'i responsabili de toate dau-

nele causate prin întârglierea acestei vândări. (L. 7. $ 1, Dig. Lib.

26, Tit. 1, de administr. tutor.) Aceste legă fură însă schimbate de
împaratul Constantin care hotări că nimic nu se mai poate vinde

fără decretul judecătorului

(per inguisitionem judicis),

hainele vechi şi întrebuințate, precum

afară de

și animalele inutile. (L. 22.

Cod. Lib. 5. Tit. 37, deadministr. tutor. ete. V. și L.1. Pr. Dig.
Lib. 27. Tit. 9, de rebus eorum qui sub tutela vel cura sunt.)
După legiuirea din 1840 ($ 56), vândarea mobilelor era facultativă. Codul Ipsi-

:

V. şi Art. 3 din codul Ipsilant, după care vândarea

obiectelor su- lantși L. Mol-

puse stricăciunei se putea face cu ştirea mitropolitalui, atuncă când dojei din
venitul averei nu ajungea la plata, datorielor,

:)

pentru ca să nu se

”

îngreuneze copiii săraci cu dobânda datorielor.
|
i
Mobilele incorporale (Art. 474), precum creanţele, acţiunele sau bo- Mobile încor-

nurile diferitelor credite, ete. n'au deci nevoe în princip să fie vân- . porale.
dute, pentru că ele produc dobândă. Demolombe. VII. 572. Aubry

et Rau. 1. $ 112,

p. 394,

nota 19.

Laurent.

V. 16.

Valette sur

Proudhon. II, p. 312. Mareadâ. 11.253. Mourlon. |. 1172.
La caz însă când un interes învederat ar cere vândarea dreptu- Vândarea,
rilor mobiliare ale minorului, această vândare nu se va putea face mobilelor
de cât cu învoirea sfatului de familie şi omologarea tribunalului, (ncorporalepotrivit Art. 401. Vândarea se va face după cursul dilei, fără a'

fipte şi fără licitaţie publică. Sic. Curte din Gand şi Laurent. V.
63—65.— Contra. Curte şi Trib. Paris. D. P. 61. 5.513. D. P. 59.

3. 41. dem.
epitropul

Aubry

et Rau. 1. $ 113,

ar fi în drept

a vinde

p. 412, nota 59,

mobilele

incorporale

după, care

ale nevârsni-

cului, fără nică o formalitate, soluţiune care mi se pare inadmisibilă, pentru că epitropul în calitatea sa de simplu administrator
nare dreptul de a înstrăina averea minorului. Art. 396 „nu poate

să fie aplicabil în specie, pentru că obligaţiunea de a vinde mobilele corporale nu implică dreptul de a vinde şi pe acele incorporale, cu atât mai mult cu cât la noi lipsește legea specială din
1806 din care se trage argument prin analogie în favoarea acestui sistem. Deci, numai Art. 401 poate să fie aplicabil în specie.—
După Demolombe (VII. 587), vândarea făcută fără nici o forma- litate ar putea fi anulată numai faţă cu minorul, nu însă și față cu cei
de al treile.—In fine, Casaţiunea franceză (V. D. P. 56. 1. 18) se
mulțămeşte numai cu învoirea sfatului de familie, fără a prescrieşi

%)

omologarea tribunalului, ceea ce earăși este arbitrar; ear Curtea din
Saint-Denis a decis că vângdarea nu sar putea face de cât observându-se formalităţile prescrise de Art. 396. Vegi D. P. 69. 1. 330.
Dacă epitropiul a lasat să treacă termenul de o lună fără a se con-

forma legei, el va putea fi tras la respundere de cătră minor pentru toate pagubele causate prin întârdierea sa. Acest termen nu este
însă de rigoare, nică are vre o sancţiune, de unde resultă că epi-

1
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CODUL CIVIL,—CARTEA Î. —TITLUL,

X.—CAP. IL—ART, 396, 39,

biecte supuse periciunei şi fără de treabă, după cum se esprimă $ 18 (Cap. 28) al codului Andr. Donici, să nu peie de îstov şi să se păgubească nevârsnicul de densele. Prin urmare, această, disposițiune va fi aplicabilă la ori ce avere mişcătoare
ar dobândi nevârsnicul în timpul minorităței sale.!)
ResponsabiFaptul epitropului de a nu îndeplini obligaţiunea impusă de

Waiea
“Pi lege în interesul minorului

şi de a pastra în natură

mobilele

Sancţiune. care ar fitrebuit să se vândă, va da drept minorului de a fi despăgubit pentru toate daunele ce el ar fi suferit din această causă.?)
Ineesaotitate
Vengarea se va face prin licitaţiune publică, conform regu” lelor stabilite de procedura civilă?) (Art. 431 urm. şi 677 urm.),
şi epitropal nu va putea să fie concurent. (Art. 390.) Nu este
însă nevoe ca, vândarea să se facă numai de cât la tribunal,
după cum din greşală cere tecstul, căci de multe ori va fi cu
neputinţă de a transporta obiectele mobile în localul tribunalului. Vândarea

se va face deci la locul unde.

se găsesc

obiec-

tele de vendut. (Axt. 440 Pr. Civ.) Această inecsactitate de tecst
provine din împrejurarea că legiuitorul nostru a reprodus aNeîndeplini-

proape

tăţilor pre- fost

spite pentr

cuvânt

câte cuvânt termenii Art. 56 a legiuirei de la 1840.

Dacă toate formele prescrise pentru licitațiunele publice au
observate,

daunele

epitropul

causate

* vEnţlarea însă nu seva
Dreptul con-

va

fi dator

a plăti nev&rsnicului

toate

prin faptul neîndeplinirei prescripţiunelor legi;

putea anula față cu cei de al treile care

ar fi fost de bună credinţă. (Art. 972, 1909.) (Demolombe.
VII. 582.)
Epitropul

este

dator

să

vândă

toate mobilele corporale, afară

milie deadis- de acele pe care consiliul de familie Par fi autorisat
ale păspune pastra
tra, în natură, precum ar fi icoanele; bijuteriile de familie,
bibmobile
în na-lioteca defunetului,*) etc. care remân spre pomenirea
familiei,
tură, Art, după cum se esprimă Art. 304 âin codul;Calimach. Epitropul
„are deci nevoe de autorisarea consiliului de familie pentru nu
a
tropul poate să întârdie vândarea în interesul minoru
lui. Demolombe. VII. 383. Aubry et Rau. 1. p. 393, nota
15. Laurent. V. 19.
Cas. Fr. Repert

x
)

Drept străin,

Ă

. Dalloz. Minonită, 421.—Acest termen de o lună
va curge pentru casul când nu sar fi făcut invent
ar din diua de când
noul epitrop a primit semile de la cel vechiă
. V. Bonachi, 1, p. 142.
Demolombe, VII. 585, Aubry et Rau. 1. p. 394. Marcad
e. ÎI. 253.
In lipsă de tecst, respunderea epitropului se
va, regula de justiţie
după principiile generale (Art. 390, 997, 1084
etc). Laurent. V. 20.
Demolombe. VII. 584. Mareade. II. 253.

*) Art. 290 din codul Italian permite consiliului
de familie de a autorisa vândarea, mobilelor

de bună voe, fără nio ci
licitaţie (adofJerte private), soluţinne care se vede admisă atât
dez (Art. 447), cât şi în Ante-proiectul de revisuire. în codul Olan(Art. 441.)
1) Mobilele care consiliul au decis să
fie
te în natură nu vor
putea fi vândute de epitrop, de cât după cepăstra
consiliul va reveni asupra
decisiunei sale.
Laurent. V. 21. Deman +
1]. 220, bis, V.—
Contră, Valette sur Proudhon.

II, p. 379, 1. (ee ÎI 200, bis N

VÂNDĂREA
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vinde, ci numai pentru a păstra obiectele în natură. Epitropul
care nar avea usufructul legal, nu se va putea servi de acele
lucruri, ci le va păstra pentru minor, dându'i-le pe seamă la
predarea socotelelor. Dacă epitropul nu sa conformat votului
consiliului, și a vândut obiecte din acele care urmau a fi păstate, el va, plăti minorului toate daunele causate prin înstrăinarea acestor obiecte; vândarea însă nu se va putea anula faţă
cu cei de al al treile de bună credință. (V. supra, p. 162.)
„Nu numai consiliul de familie, dar şi testatorul care ar lasa o Testatorul
avere mișcătoare minorului ar putea să scutească pe epitrop dePoae sută pe
obligațiunea vândărei, pentru că nu e vorba înspecie de o Ces-vândarea motiune de ordine publică, după cum este acea a catagrafiei, (V. bilelor legate,
supră, p. 157, nota 2) pentru ca asemene clausă să fie oprită. !
Ori ce epitrop în genere, fie dativ, legal ori testamentar, este Părinţii usu-

în princip obligat a vinde mobilele corporale ale minorului, a
fară de tatăl şi mama

i

care sunt scutiți de această obligaţiune,a vinde mo-

cât timp au folosința legală acestor mobile.2) Aceasta nu esteb oc: Patep-

de cât aplicațiunea dreptului comun; usutructuarul având, întradevăr, dreptul de a se folosi de mobilele copilului (Art. 511),
nu putea, să fie silit avinde obiectele supuse usufructului.

397.

(Art,

481 C. C. și 19 Constit.) Părinţii au deci dreptul de a păstra
mobilele în natură, însă numai în calitatea lor de usufructuari,
de unde resultă că părinţii care n'ar avea usufeuctul legal (Art.
340, 341), nu s'ar bucura de această escepţiune, şi ar avea neVoe pentru a putea pastra mobilele în natură de autorisarea
consiliului de familie. De asemene, părinţii care ar avea usufructul legal 'al averei copilului lor, sar bucura de această escepțiune, chiar dacă ei n'ar fi epitropi; în asemene caz, epitropul mar putea, 'vinde mobilele fără învoirea părintelui usufruc-

fuar. In fine, o dată cu încetarea

usufructului legal,

va înceta,

și escepţiunea stabilită de Art. 397 în favoarea părinţilor în
calitatea lor de usufructuari, fiind obligaţi la această încetare
a vinde -mobilele, ca, ori şi care epitrop în termen de o lună.

(Laurent. V, 22 şi 37. Mareade. IL. 254.)

|

Dreptul de a pastra, mobilele îu natură fiind o consecință a Art 597 este
dreptului de usufruct, de aici resultă că asemene drept nu a- SUL

parține numai

părintelui usufructuar

legal,

ci tuturor

epitropi- îruotnarilor

"5
Laureat.V. 18, Massc-Verge. 1. p. 429, nota 23. Această

părere

este cu atât mai admisibilă la noi, cu cât ea era formal eonsacrată prin Art. 304 din codul Calimach (231 Austriac),— Contrd.

Demolombe. VII. 579.

) La Romani,

Aubry

tatăl era descăreat

5

et Rau. |. $ 112, p. 394, nota 22.

de toate îndatorirele usufructua- Drept Ro-

rilor străini, având numai obligaţiunea de a pastra lucrurile Supuse usufructului. Legea 8. $ 4. Cod. Lib. VI. Tit. 61. de domis, que liberis în potestate constitutis ex matrimonio văl ali-

ter acguiruntur, et corum administratione.

Sa

man,
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lor care ar avea usufructul convenţional
verei mişcătoare a copilului.?)

|
Restituirea

La

încetarea

396, 397.

sau testamentar al a|

usufructului, atât părintele usufructuar

legal, cât

mobilelert* si ori care usufructuar în genere va restitui deci copilului mo-

la încetarea bilele în starea în care ele se vor găsi, nestricate însă prin dolul
venfenotului ori culpa sa, căci, în asemene casuri, ei ar fi respundători de

stricăciunea acestor mobile. (Art. 528.)
In caz când mobilele n'ar mai avea ființă în momentul încetărei usufiuctului, trebue să facemo destincţiune pe care tecstul n'o face: 1* sau usufructuarul dovedeşte că mobilele au perit prin caz fortuit, fără culpa

sa, şi în asemene

caz,

el este

liberat prin desființarea lor, fiind că este debitor a unui corp
cert și determinat (Art. 1102, 1156, 1274); 2* sau el nu dovedeşte

el fiind
restitue
potrivit
ca acel
mativă

că lucrul

a perit prin

caz fortuit,

şi în asemene

caz,

presupus ori în culpă, ori că lea înstrăinat, trebue să
valoarea lor, după preţeluirea ce a trebuit să se facă
$ 2 al Art. 397.2) Legiuitorul nostru nu spune espres
francez că părintele usufruetuar va restitui valoarea, estia mobilelor pe care el nu le ar putea înfăţoşa în na-

tură, însă cu toate că tecstul nostru

nu reproduce

$ 2 al tecs-

tului corespundător francez, totuşi aceasta este necontestabil,
pentru că altfel preţeluirea pe care legiuitorul o preserie n'ar
mai avea nică un scop.*) Legiuitorul nostru a eliminat deci
partea a doua a teestului corespundător francez, pentru că a 80cotit-o

de prisos.

Restituirea.
Cele mai sus espuse se aplică numai mobilelor care se pot
mobilelor
4
[x
:
consumtibile întrebuința fără
a se consuma. (Art. 528.) CâtA pentru mobilele
Deosehireîn-

1) Marcade.

tre usufruetnarul legal

A Aaa
543,

II. 254. —Usufructuarul

ordinar nu va putea însă să păs-

treze mobilele în natură de cât dând cauţiune (Art. 543), pe când părintele care are folosința legală e scutit de această cauțiune. (Art. 541.)

”

2) Marcade. II. 254. Laurent. IV. 329 şi autorităţile citate, supră, p.
44, nota 1.—Contră. Demolombe.

VI. 524. Vedi

nota, 1, undese discută mai pe larg controversa.

şi supră,. p. 44

2) Legea prescrie ca prețeluirea să fie dreaptă (d juste valeur),
pentru că ea să poată servi de temeiii la restituirea mobilelor
ce
sar
păstra în natură, şi această condiţiune se cere şi de Art. 735; însă
aceste cuvinte

sunt de prisos, căci ori ce espertisă trebue
dreaptă, de vreme ce esperţii jură că Şi vor îndeplini misiunesă fie
a cu
credință. (Art. 218 Pr. Civ.) Legiuitorul mare încrede
re în preţeIuirea, care s'ar fi facut cu ocasiunea catagrafiei, cu
atât mai mult
cu cât asemene prețeluire a putut chiar să nu se
facă, de vreme
ce legea noastră n'o prescrie espres. Espexţii se
numesc de adreptul de tribunal sau de judecătorul de ocol, pentru
lor, fără intervenirea părților. (Art. 212 Pr, Civ.) tutelele săteniLegea spune că
se

va numi un singur espert, însă se înţelege
dui și mai mulți, când vor fi deosebite obiectecă se vor putea rânde preţeluit, căci
fie care espert este
special numai

în ramura sa.

”
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BUDGETULUI

de care nu sa putuţ servi cine-va fără a le consuma,
ar fi grâne, băuturi,

etc,
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PUTELEI.
— ART. 398—400.

epitropul

usufructuar

precum

va deveni pro-

prietarul lor, fiind dator a restitui la încetarea usufructului lucruri de aceeaşi calitate şi valoare, în aceași cantitate, sau prețul lor. (Art. 526.) (Mareade. II. 254.)
30 Despre
Art. 398.
lui şi a mamei,

zequlbarea

buogetubui

bolte,

La începerea ori căreii tutele, afară de acea a tatăconsiliul de familie va regula după starea averci, suma

câtă gar socoti de cuviință pentru cheltuelele minorului cele de peste an,
precum şi cheltulele administraţiunei averei de peste an; același actva

cuprinde anume dacă tutorele este împuternicit ca, în lucrarea sa, să fie
ajutat de unul sau de mai mulți administratori şi procuratori cu leafă;
aceştia vor gera sub respunderea tutorelui, (Art. 338 urm. 357 urm.

390, 416, 1542 C. C. Art. 57 L. din 1840 identic. Art. 454 C. Fr.)

Art. 399.
Consiliul familiei va hotărî suma din escedentele veniturilor asupra cheltuelelor, de la care va începe pentru tutore obligaţiu-

nea de a da cu dobândă; o asemene întrebuințare

urmează a se face

prin asigurare cu garanție potrivit legilor şi în soroe de 6 luni, după
espirarea cărui termen, tutorele va fi obligat a plăti dobândă pentru su-

mele neîntrebuinţate, de nu va dovedi

că îi a fost cu neputinţă

a în-

trebuința acele sumă. (Art. 400, 1652 urm. 1685 urm, 11746 urm. C. C.
Art. 58 L. din 1840. Art. 14 Regul. Org. al Valachiei. Art. 455 CO. Fr.)
Art. 400.
Dacă tutorele n'a făcut a se determina de consiliul de

familie suma la care începe pentru dânsul obligarea dea o întrebuința,

el va fi dator, după trecerea termenului espres prin art. precedent (6luni),
a plăti dobândile pentru oră ce sumă neîntrebuinţată, ori cât de mică
ar fi aceasta. (Art 399, 1082, 1088, 1589 C. C. şi Legea din 10 De-

chembrie 1882 p. reducerea dobândei legale la 5%. Art. 456 C. Fr.)

La începutul fie cării epitropii, afară de aceea a tatălui și
a mamei,!) consiliul de familie convocat după cererea epitro-

pului, sau chiar din oficiu de cătră tribunal,

procsimativ,

după cum

suma ce va trebui

($ 5%),

nea minoru-

va determina

se esprima legiuirea din 1840

să se cheltuească

a-

Regularea
cheltuelelor
de peste an
p. creşterea

şi educaţiu-

pe fie care an pentru creş-lui. Art. 398.

ÎN
oo
0

1) Această escepţiune esistă chiar pentru tatăl şi mama
vea usufructul legal, pentru că ea nare

care n'ar a- Escepţiunea,

nimic de comun

cu folo-

- sința legală, și se întemeiează numai pe dragostea şi afecțiunea pă- zinților pentru copiii lor. Nullus est afectus gut vincat paternum.
Când legiuitorul voește a scuti pe părintele epitrop

Art. 3898 se
aplică soțului
epitrop care
n'are folosin-

numaiîn ca- ţa legală ; ea

- litatea sa de usufructuar, el o spune formal. (V. Art. 397 şi 416.)
Laurent. V. 37. Demolombe. VII. 628. Aubry et Rau. |. $ 112,p.
399. Demante. II. 212 bis LV. Mourlon. 1. 1183.—Contră. Mareade.

nu se aplică
însă soțului
care ar fi epitrop dativ.

II. 256.—Escepţiunele admise de Art. 398, 399 şi 416 n'ar maj fi Controversă.
aplicabile însă mamei căsătorite de al doile și menţinută în epitropie, nici barbatului ei co-tutore, nici chiar

care n'ar mai fi epitropi legali,

câtră consiliul de familie. Laurent.

tatălui sau

mamei

ci ar fi fost rânduiţi epitropi de
IV. 386.

Demolombe. VII.

146,

630 și 631. Anbry et. Rau. L. p. 367 și 399, 400. V.şi supră, p.
15, nota 3.— Contra. Prâminville. 1. 57. Magnin. IL. 455, 456.
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Cheltuielele
pot să întreacă venitul.

CODUL

CIV.—CARTEA

1.—TITLUL

X.—CAP,

II — ART,

398400,

terea și educaţiunea nevârsnicului,!) având în privire averea,
condiţiunea şi posiţiunea sa socială, ex persona, ex conditione,
ex tempore ..., pro modo facultatum, etc,?) această sumă putend fi mărită sau micșorată, după împrejurări. (L. 3. $6, Dig.
Lib. 27, Tit. 2, ubi pupillus educari vel morari debeat.)

In regulă generală, cheltuielele nu trebue să întreacă venitul,
ba încă trebue să fie şi mai mici, dacă se poate, ca să remâe

un prisos, at aliguid ex reditu supersit. (|. 3 Ş 1, Dig. cod.) Dacă
însă venitul nu ajunge, consiliul de familie poate, după împreju-

rări, să hotărească

ca să se atingă

şi capitalul, căci interesele

băneşti nu trebuese cruţate. când este vorba, de viitorul copilului
.
Dacă epitropul w'a făcut să se hotărească suma, ce trebue
se cheltuească pe fie care an pentru trebuințele nevârshicului,să
totuşi se va, restitui epitropului ceea ce el ar fi cheltuit
în contul

minorului, pentru că el nici întrun caz nu este obligat
a cheltui
din punga lui: sed si egeni sint pupilli, de suo eos_alere
'tutor

non compellitur *) (L. 3 $ 6. Dig. Lib. 27. Tit.
2); însă consiliul vafi mult mai aspru și mai scrupulos la justifica
rea cheltuelelor. (Demolombe. VII. 603. Demante. II, 212
bis
III. Laurent. V. 23.) In ori ce caz deci, fie că sa hotărât
cheltuielile care
trebue să se facă, fie că ele nu au hotărît, epitropu
l este dator
să justifice că a cheltuit toată suma
„1)

alocată

de cătră consiliu.5)

Consiliul de familie este în această privință
suveran apreciator şi
încheierea sa nu e supusă omologărei tribunalul
ui. Curte din Bucureşti. Dreptul pe 1876. No. 1.

) L. 1Ș1şi L.2 $1, Dig. Lib. 27, Tit. 2, udi pupillus
educari, ete,
V. Şi Art. 288 din codul Calimach (219

Austriac), după care comisiea
epitropicească hotărea, cheltuelele pentru creşterea,
şi hrana, copilului, potrivit cu cinstea și starea familiei,
privind însă şi cătră orânduirea ce au făcut tatăl şi cătră
epitropului.
5) Laurent. V.23. Demolombe. VII. 601. socotinţa
Toullier D. 1 (parte 11) 1210.
Duranton. III. 559 ete. „Să nu aibă voe
epitropul, dice Ârt. 23
din codul Caragea (P. IN, Cap. 21), să
cheltueas
că pentru nevârsnic nai mult de cât venitul lui, fără
numai lao mare trebuință,
căci întralt chip, oră ce va cheliui mai
mult, păgubeşte însuşi.“
V. şi Art. 289 din codul Calimah
(220 Austriac), care admite aceeaşi solaţiune.— Proiectul primitiv
al codului francez oprea pe epitrop

de a cheltui mai mult de cât venitul,

însă această disposiţie
s'a eliminat. Incheierea consiliului de
familie nu este în această privinţă supusă omologărei tribunalului. Demolomb
e. VII. 601.—Contra. Delvincourt. L. p. 295, note 2 (note
asupra
p. 123.)
*) V. $ 10 Codul lui Andronachi
Donici, Cap. 28, unde se dlice că epitropul poate să ceară cheltuelele ce
„creștere şi înbunătăţirea lucrarilor, el va face de la, sine pentru buna,
şi dovedit folosul copilului.
5) Laurent. V. 23. Demolombe.
VII. 604.— Se admite în genere
că

REGULAREA

BUDGETULUI

TUTELEI,
—— ART. 898400.
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Se poate întâmpla ca părintele remas în viaţă -să nu fie Quid juris
epitrop, ci să aibă numai dreptul de a cârmui creșterea și e
aa
ducațiunea copilului

seu în puterea

autorităței

sale

părintești. mas în viaţă

(V. suprâ p, 5.) Dacă părintele care se găsește în această po Aa
tesă, are folosinţa legală, nu mai remăne nici o îndoeală căcreştereacoel va avea îndatorirea de a alimenta, de a întreține și de a, Di i
creşte pe copilul

seuîn proporţiune

cu averea

sa, aceste

tueli fiind o sarcină a usufructului legal (Art. 339
însă acest părinte n'are folosinţa

legală, atunci

chel-

$ 2); dacă

consiliul de fa-

milie va hotărî suma ce epitropul va trebui să deie părintelui
pentru creșterea copilului, remănând drept părintelui nemulțămit de a cere de la justiţie (Art. 638 Pr. Civ.) mărirea acestei
sumi, dacă ea n'ar fi îndestulătoare.

(Demolombe.

VII.

632.)

Tot la începutul tutelei, consiliul este dator să hotărească suma
ce epitropul va trebui să cheltuească cu administraţiunea, de
peste an a averei nevârsnicului, precum ar fi cheltuelele de
drum și altele, fără însă a avea dreptul de a se amesteca în
administraţiunea dilnică a tutelei.!) Tatăl și mama, chiar când
var fi usufuctuari (V. p. 165, nota 1), sunt scutiţi de a face
să se hotărească cheltuielele de administraţie ca și acele neapărate pentru creșterea nevârsnicului.
Incheierea

consiliului de familie

care va regula

budgetul

Regularea
“heltuelelor
traţie
a avere: Art. 398.

tu- Imputerniei-

telei. va hotări tot odată dacă epitropul este împuternicit ca, în ea dea lucra
lucrarea sa, să fie sau nu ajutat de unul sau mai mulți admi- mai multă
TI saMa
LL
>
x
.
nistratori
şi. procuratori . cu leafă,?)
în care caz eiy vor administra
jasiaţă. Art.
sub respunderea, epitropului, pentru ca ei represintă pe epitrop,39 $ ultim.
ear nu pe minor. (Art. 1542.)%) Din faptul că epitropul remâne
responsabil,

resultă

că consiliul trebue

să se mărginească

nu-

mai asupra hotărârei de admitere sau neadmitere a unor mandatari salariați, hotărînd şi salariul ce trebue să se plătească din
pentru că o asemene învoire (d forfait) ar cuprinde o specula
țiune din partea epitropului care nu este admisibilă.
') Astfel, epitropul va putea face cheltuielele neapărate pentru repa- Repararea
raţiunele ce ar necesita imobilele minorului, fără nică îi amestee imobililor
.
pentru că administrațiunea aparţine epitro- copvului.
din partea consiliului,

puli

ear nu consiltulaă.

Laurent.

V. sai Contră.. Demolombe. Controversă.

VII. 605. In cât priveşte cheltuielele neprevădute, precum ar fi acele
ocasionate cu căutarea unui proces intervenit în cursul tutelei sau
altele, epitropul le va putea face tot singur, chiar și peste limitele budgetului, remănând a le justifica la darea socotelelor.
manda*) Epitropul ar putea, decă să rânduească pe respunderea sa un

tarii pentru o afacere determinată, fără votul consiliului de familie,
însă numai sub condițiunea de a nu plăti acest mandatariii din averea

minorului. Laurent. V. 27. Demolombe. VII. 608. Mourlon. 1. 1179.
5 Est etiam adjutor tutela, quem solet proitor permaltere tutoribus

constituere, qui non possunt suf ficere admimistrationi tutelee : ta
tamen, ut suo periculo eum constituant. (L. 13 $ 1, Dig. Lib. 26. 1.1.)
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averea nevârsnicului (Demolombe. VII. 607), fără însă a impune
epitropului o persoană anume determinată, căci, epitropul fiind
singur

responsabil, este în drept de a'şi alege persoana

în care

ar avea încredere, putând săi revoace mandatul când nu va
mai avea încredere în ea. (Demolombe. VII. 607.)
Epitropulnu
Dar dacă epitropul poate să aibă unul sau mai mulți propoate primi curatori

cu leafă, el nu va putea însă să aibă

un salarii, epi-

pentru oste-tropiea fiind o sarcină publică şi gratuită. Aceasta resultă nu
nelele sale. pumai de Art. 1532, 1534, dar şi din Art. 398 după care numai mandatarii epitropului pot fi salariaţi. 2)

Epitropulnu

Da

Din

împrejurarea

însă că epitropul

poate, în unele casuri, să

je La fie ajutat de unul sau mai mulți procuratori cu leafă mar trebui
altuia. să conchidem că epitropul ar putea să delege altuia puterele
sale și să numească un mandatariii general care să administreze

epitropiea în locul lui, căci este vorba în specie de încrederea
personală pe care legea, testatorul sau consiliul de familie
au

avut întro persoană anume determinată și de o autoritate de
ordine publică, care nu se poate da altora prin delegaţiune.?)
Părintele e- In fine, trebue să notăm că tatăl sau mama,
cănd sunt epiA etate tropi, chiar atunci când mar avea, folosința legală,
pot să rânup. mandatar duească

unul

sau

mai

mulți

procuratori

cu leafă,

fără autorisfatului de Sărea consiliului de familie, remănând însă că la
darea
socotelefamilie. lor să justifice utilitatea, mandatarilor pe
care 'i-ar fi rânduit.?)
Capitalisarea, Veniturile averei se întrebuințează
mai întăi la cheltuielele
Art. 399. Neapărate pentru creșterea minorului şi a administraţiune
i averei lui (Art. 398), şi apoi la plata datorielor,
dacă sunt, după
cum prescrie formal Art 302 din codul Calimach*)
(230 Austriac), ear restul. se capitalisează. Obligaţiunea, epitropului
dea
capitalisa prisosul care ar remânea din venit,
după plata datorielor şi a tuturor cheltuielelor, nu începe pentru
epitrop de cât atunci când acest prisos formează un capital destul
de considerabil pentru a putea fi capitalisat cu ușurință.
Consiliul
de familie va, hotări deci,
după

împrejurări,

și după

averea

copilu-

1) Cestiunea, cu toate acestea, pare a fi controversată,
V. p. 59, nota
2, unde am criticat această disposiţiune, şi unde
am aratat mai
onorariă sub denumirea de cheltuel
ă de administraţie
*) Laurent.V. 27. Demolombe
. VII.
„a admis aceeași soluţiune pent 609. Y şi p. 97 nota 1, unde
) Laurent. V. 38. Demolombe. VII. ru membrii consiliului de familie.
627.—Contră, Ducaurroy. 1. 658,
după care și părinții epitropi ar
avea nevoe de votul consiliului
i
Ă
a rândui unul sau mai mulţi mand
atară eu leafă.
% V.şi A. 3 din cod. Ipsilant, de la
epitropii, după care epitropii sunt
datori
ase sârgui Purtând grijă nu
numai pentru păstrarea lucruril
or
aceşti, ci să grijească şi pentru
sporirea lor, că de va fi cu putințăorfarodul şi din venitul averei
din
să se hrănească și să se îmbr
ace copiii saaci, și încă să se

plătească şi datorii, de vor fi.
(V. şi Regul. Val. A. 9.)
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lui, suma din prisosul venitului de la care va începe pentru
epitrop obligaţiunea de a capitalisa, acest prisos.!)
Când banii pe care epitropul i-a încasat din venituri au
ajuns la suma hotărîtă de consilii, epitropul, fie chiar tatăl sau
mama," este obligat a'i capitalisa în termenul de şase luni.) care,
în privinţa capitalului, va începe a curge din diua întrărei lui
în mânele epitropului, ear în privinţa prisosului din venituri,
1) La începutul secolului al XIX-le, când s'a votat codul francez, averea mobiliară nu luase nici o desvoltare; diferitele credite şi bănci
precum şi casele de economii care fac astădi cu putință fructificarea unui capital ori cât de mic ar fi, nu'și aveau ființă, în cât
era imposibilitate pentru epitrop de a face ca capitalurile mici să

producă vre un folos; de aceea, Art. 399 voeşte

ca sfatul

Justificarea
Art. 399,

de fa-

milie să hotărească suma din escedentele venitului de la care
trebue să înceapă capitalisarea. Consiliul hotărând această sumă va

%)

face bine- de a autorisa pe epitrop a pastra în casă o sumă oare
care pentru cheltuielele neprevădute. Demolombe. VII. 612.
Art. 399 şi 400 vorbese, întradevăr,

de ori câ epitrop în genere Art. 399 şi

fără a face nici o escepţiune în favoarea părintelui supravieţuitor,
câte

400 sunt aplicabile părin-

ŞI ştiut este că escepţiunele sunt de strictă interpretare;

de

impusă celor-lalți epitropi, de atâte ori, el ospune formal;

dovadă vea folosința

ori legiuitorul voeşte să scutească pe părinţi de vre o obligaţiune

telui epitrop
care nar a-

la aceasta sunt Art. 397, 398 şi 416. Şi apoi, nică nu era vre olegală. Con“rațiune pentru a se scuti pe părintele rămas în viață care mar avea fo- troversă.
losinţa legală de o obligaţiune

privitoare la buna

Ducaurroy. Î. 659. C. Bordeaux.

Repert. Dalloz.

întrebuințare a

banilor orfanicești, căci el este obligat a administra ca un bun părinte
de familie. (Art. 390.) Laurent. V. 39. Demante. II. 213 bis VII.
Contra. Art. 399 şi 400 nu sunt aplicabile
causa strânsei legături ce egsistă între Art.
de unde ar resulta că părintele epitrop are
mina singur şi fără votul consiliului, suma

Minorite. 413.—

părintelui epitrop din
399, 400și Art. 398,
facultatea de a deterdin escedentele venitu-

rilor de la care va începe capitalisarea. Demolombe. VII. 628, 629.
Aubry et Rau. 1. $ 112, p. 399, nota 37. Mass6-Verge. 1. p. 431,

nota 35. Valette. Cod civil, p. 557. C. Poitiers. D. P. 59. 2. 215.
— In cât priveşte pe părintele epitrop care ar avea folosința legală,
nu maj remâne nici o îndoeală că Art. 399 şi 400 nui suntaplicabile, pentr că, în asemene caz, veniturile nu se 'capitalisează în folosul copilului, ci aparţin

părintelui

usufructuar. (Art. 338.)

,

%) Acest termen de 6 luni, prea lung faţă cu mijloacele de fructificare a banilor care egsistă astădi, se dă epitropului ca să găsească

un loc bun unde să deie bani cu siguranță, de unde resultă: 10 că

dacă el a procentat banii înaintea espirărei acestui termen, el trebuie să deie socoteală minorului de toate procentele ce au primit;
şi 20 că epitropul care ar fi întrebuințat banii în folosul seu, da-

toreşte minorului dobânda din. diua întrebuinţărei, cu toate că na
trecut încă
6 luni din

1544 şi L. 1

diua de când

îi a primit

în pastrarea sa, (Art.

$11, Dig. Lib.26. Tit. 7. de administr.

et peric. tutor.)

putând chiar fi destituit pentru aceasta ca un administrator de rea
credință. (Art. 385.) Demolombe. VII. 613. Mourlon. I. 1180. Laurent. V, 29. Curte din Lyon. D. P. 54. 2. 165.
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de la finele fie-cărui an, căci numai atunci se încheie socotelele:
şi se poate lichida acel prisos prin darea semilor.*) (Art. 416 urm.)
După espirarea acestui termen de 6 luni,?) epitropul va fi
obligat aplăti, fără nici o punere în întârdiere, dobânda legală.
de 5%, (L. din 10 Dechemb. 1882) pentru toate sumele necapitalisate la timp, afară de casul când va putea stabili căi a

fost cu neputinţă a face

ca acele sume să fie întrebuințate,

căci,

în asemene caz, nui sar putea imputa nici o negligență.
Această din urmă frază a tecstului nostru lipseşte atât în teestul francez,

cât şi în legiuirea

de la 1840,

şi pare a

fi luată

din Regulamentul Organic al Valachiei (Art. 14.), unde se dice că
„obşteasca epitropie nu datoreşte dobândă pentru „banii neîntrebuinţaţi, când ea va face destoinică dovadă că nui a fost cu putinţă
a găsi locuri sigure spre a da acele sumă fără primejduire.?

Sancţiunea,
Art. 399.

Art. 400,

„ Epitropul datorește dobânda legală a sumelor neîntrebuinate, ori cât de mici ar fi, nu numaicând n'ar fi întrebuințat la
timp aceste sume, dar încă şi atuncă când el nu sarfi confor-

mat legei şi n'arfi făcut a se determina de cătră consiliul de familie suma la care începe pentru dânsul obligaţiunea de a capitalisa venitul; şi în asemene caz, dobânda nu se va datori de
cât tot la eespirarea termenului de şase luni. *)
1) Laurent. V. 33. şi C. Gand.. Repert. Dalloz. Minorite. 469.— V.

şi Art. 14 (Aneesa 5, Cap. VIII) din Regul. Organic al Valachiei,
unde se dice că pentru sumele ce se vor găsi de moştenire, obşteasca epitropie va fi datoare a respunde pravilnica dobândă, șase
luni după sevârşirea catagrafiei acelei moșteniri, ear pentru su-

mele ce se vor strânge în urmă și vor prisosi din veniturile fiecărui an, după trei luni de la împlinirea anului. Legiuirea Mol-

Ip)

dovei din 1840 ca şi codul Calimach, nu pune nică un termen,
ci
prescrie numai ca întrebuințarea să se facă cât se va putea
mai
în grabă. ($ 58.)—Codul lui Andr. Donici ($ 12, Cap. 28)
pune
din contra epitropului îndatorirea, să dea banii nevârsnicului cu
dobândă la unlocsigur până în două lumi de la, întrarea în epitropie,
sub pedeapsă de a plăti el dobânda la neurmare. Codul
Caragea
nu pune, de asemene, nici un termen. (Art. 30. Parte
III. Cap. 21.)
In zadar

Toullier (I, parte II, 1215) se încearcă
susține că, la caz
de neîntrebuințare a banilor la timp, epitropul va a datori
dobânda le-

gală din diua primirei acestor bani, căci această părere este conînarie însuşi teestului care prevede în mod espres
că
va datori de cât după espirarea termenului deG luni,dobânda nu se
în care termen

%)

Drept Roman

epitropul

va

căuta

un

loc unde

banii

să fie siguri.

Laurent.

V. 28. Demolombe. VII. 615. Demante. II. 213 bis.
Vedi și codul lui Andr. Donici, $ 12, Cap. 28, unde V.se dice că
este mai bine ca banii să stea păziţi, de cât să
se deie cu primejdie. Vegi şi L. 12,

$ 4, Dig. Lib. 26, Tit. 7,
minorul va perde procentele, când epitropul nu va
„st tutor pecuniam pupillarem credere non, potuit,
cu crederet, pupillo vacabit.“
*) La Romani, epitropul era obligat să întrebuințez
e

unde se dlice că
fi găsit unloc:
gquod non erat

în termen

de 6
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„In codul Italian (Art. 291), consiliul de familie hotăreşte mo- Modul de în:
:
“fani
IE:
trebuințare
dul de întrebuințare
a banilor
orfanicești
și termenul în care prontare
această întrebuințare trebue să se facă, ear în codul francez, Art. 399.
ge lasă epitropului cea mai mare libertate pentru a întrebuința,
banii minorului în modul carel va crede mai folositor pentru
minor, în cumparare de imobile, de acţiuni ori titluri la purtător,
în procentarea lor cu siguranţă, etc. Legiuitorul nostru, luându-se însă după vechia noastră legislaţiune,!) obligă pe epitrop
luni banii minorului pe care el fi găsea în ființă

la deschiderea

tutelei, şi în termen de 2 luni pe acei care întrau.în casă în cursul epitropiei, sub pedeapsă

de a respunde minorului

melor neîntrebuințate, când aceste sume ar fi avut

oare care. (L. 1 $ 11, L. 15 şi L. 5 Pr.
administr. etpericulo tutorum.)—lIn ori ce
rea dobândile când stabilea ca n'au putut
gur pentru procentarea banilor (L. 3, Cod,

dobânda su-

o însemnătate

-

Dig. Lib. 26 Tit. 7, de
caz, epitropul nu datosă găsească un loc siLib. V. Tit. 56, de usu-

ris pupillaribus); el nu era însă primit a face această dovadă atuncă când s'ar fi putut stabili că în acel timp el ar fi găsitun loc
sigur pentru banii sei proprii, si arguatur eo tempore suam pecu-

-

niam bene collocasse. (L. 13 $1, Dig. Lib. 26, Tit. 1.)— n fine,
în ultima stare a legislaţiunei, epitropul era scutit de obligațiunea
de a procenta banii orfanicești, şi el remânea responsabil la caz de
aface asemene operaţiune. (Nov. 72. Cap. 6.)

') Vegi $ 11 şi 12 Cod. Andr. Donici (Cap.28), Art. 58 L. din 1840 Dreptul veşi Art, 302 din codul Calimach (230 Austriac), unde se dice că banii care vor remânea după plata datorielor şi a cheltuielelor epi-

chiii.

tropiei, să se deie cu dobândă lă case obștești, sau și la persoane

particulare, însă cu legiuită siguranţă; şi siguranța atunci numai
este legiuită, după Art. 303: din acelaș codice (230 Austriac în fine),

când banii împrnmutaţi nu vor covârși peste jumatate, prețul cel

adevirat a casei amanetate, sau peste două treimi a adevtratului
preţ al moșiei, sau a pământuvilor amanetanisite. Veji şi Art. 30,
P. III, Cap. 21 Cod. Caragea şi Regul. Organic al Valachiei, Art,

9, Anecsa No.5, Cap. VIII.— Sub legea vechie, banii orfaniceşti se
depuneau în tribunal, și judecătoriea îi dădea cu împrumut la particulari saula case publice. Câte averi însă nus'aurisipiteu acest mod
de administrare. (Vedi diferitele circulări în colecţiea lui Se. Pastia,
p. 836, 1326, 1331 etc.)——Binalele aflătoare pe locuri supuse besmânuluinu erau considerate ca o siguranţă suficientă spre procentarea ba-

nilor orfaniceştă, pentru ca după $ 15117 din codul Calimach, asemene

binale puteau fi perdute pentru neplata la timp a besmanului. (Vegi în

colecția lui Sc. Pasta, p. 906, circul. Minist. dreptăței din 4 Oetomb. 1851.) Numai

proprietăţile din ținutul Neamţ

aveau

- vilegiă în această privință. (Vedi în colecţie, p. 1106,
cret. de stat la Minist. dreptăţei din 21 Octomb. 1857.)
proprietăţile

supuse

besmanului

din

ţinutul

Neamţ

un pri-

adresa se-

Pentru ce oare
erau

mai

bine

tratate de cât acele din alte judeţe ? Pentru că astfel voea stăpânirea: sie volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas! Când judecătorul întrerupe cursul justiției și cere deslegare de la ministru, atunci

el abdică însuşi în mânele stăpânului puterele sale, şi ministrul
nu mai hotăreşte în vederea, interesului obştesc, ci numai sub în-

!
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a procenta banii minorilor cu legiuită garanţie şi siguranţă,
adecă cu prima ipoteca (Art. 1746 urm.), cu amanet (Art. 1685
urm.), şi chiar cu o simplă cauţiune solvabilă (Art. 1652 urm.),
de unde ar părea să resulte că epitropul war putea în princip
să facă altă întrebuințare a banilor minorului. Acest tecat
însă fiind enunciativ, ear nu limitativ, cred că epitropul n'ar avea nici o respundere dacă, chiar fără a consulta sfatul de familie, el ar fi întrebuințat banii minorului

şi folositor,

Tribunalul şi
consiliulde
sunt în'drept
a determina
trebuințarea
baniiee Orar

Cumparare
de imobile
pe credit.

Controversă.

case,

precum ar fi cumparare

cumparare

de acţiuni

sigure,

întrun

de imobile,!)
etc.

mod Sigur

moşii sau

Nici tribunalele deci, nică consiliul de familie nu au competenţa de a determina modul de întrebuințare a averei nevârsnicilor, căci epitropul, în lipsa, unei restricţiuni legale, ca administrator al averei minorilor, este în drept, fără a avea trebuință de nici o autorisare, şi numai sub a sa reapundere, să
întrebuințeze banii minorilor după cum va crede de cuviinţă,
consiliul fiind în drept numai dea'l îndepărta pentru rea credință
sau incapacitate.) (Art. 385, $ 2.)
rîurirea intereselor şi stăruinţelor particulare. Eată tristul resultat
al referatului la puterea judecătorească sau esecutivă. (Vedi ceea
ce am spus în această privinţă în Tomull, parte, p. 18, nota 2.)
') Cumpărarea însă de imobile pe credit implică un împrumut, căci
vânătorul remâne creditor al preţului neplătit, de unde resaltă că
epitropul nu poate cumpara imobile fără a plăti de îndată preţul

lor, de cât cu aatorisarea sfatului de familie

şi omologarea tribu-

nalului. Laurent. V, 60. Chardon. Puss. tute], IL. 49
— 6
Contra.
Duranton. INI. 570, după care contractul încheiet de epitrop singur
fără concursul nimărui ar fi obligator pentru minor. Vegi și Aubry
et Rau, 1. $ 113, p. 412, nota 57. Idem. Cas. Fr. D. P. 63.1.177,
In fine, după Demolombe (VII. 677), vândarea ar fi validă
fără
omologarea tribunalului, ei numai cu învoirea sfatului de
familie

ceea ce este arbitrar. (Vedi şi supră,p. 34, nota 2.)

*) Laurent. IV. 366. şi V. 52 şi 59.— Din împrejurarea, întradev
ăr,
că legea noastră pare a limita întrebuinţarea banilor
minorilor numai la procentarea lor cu legiuită siguranță nu cred
să se “poată
deduce dreptul consiliului de a determina alte moduri
de întrebuințare, căci după Art. 390, administraţiunea aparține
numai epifropului. Prin urmare, dacă epitropul ar contesta
potrivit Art. 638 Pr. Civ. modul de întrebuințare înaintea tribun.
a averei orfaniceşti

hotărît de cătră consiliul de familie, tribunalul ar trebui
pur
Dreptul pe 1882,
No. 5i. Vegi Laurent, loco cit. şi Cas. Fr. D. P 79.1.
515, precum şi Dreptul
ŞI simplu să'şi decline competența, Curte Bucureşti.

Epitropul nu
poate: obli-

Leni Pune
de consempaţie.

pe 1879, No. 41. Vedi şi supra, p 15, — Contră.
Curte din Limoges. D. P. 46. 2. 153.
Din cele mai „Sus espuse mi se pare a result
a în deajuns că
consiliul de familie n'ar putea să oblige pe
epi
tro
a depun
pe banii
la

casa de Consemnaţiuni, căci Art. 55 şi 56
din legea Belgiană
asupra regimului ipotecariii din 1851 n'au
fost
reproduse. de legiuitorn
l nostru. (Vegi şi supra,

p. 153.) A fortiori deci, nici tri-

CÂRMUIREA EPITROPIEI. — ART, 399, 400 şi-390 şi.
Legea vorbeşte

numai

de capitalisarea

133

veniturilor care ar re- Art. 399 şi

mânea în urma plăţei datorielor şi a deducerei cheltuelelor, însă
190 enutaplige înțelege

că Art. 399

şi 400

sunt

aplicabile

şi capitalului mai la veni.

care Sar găsi în natură la deschiderea tutelei, acelui

care ar țurilea dar și

resulta din vândarea averei mişcătoare (Art. 396), sau care ar rile minodobândi minorul în cursul tutelei prin moștenire ori prin alt chip,
hi
căci dacă legiuitorul

voeşte

ca veniturile

să fie capitalisate,

a

fortiori capitalurile nevârsnicului, fie chiar de puţină însemnătate, nu trebuesc să rămâie neroditoare.!)
Art. 399, 400 nu mai sunt însă aplicabile în caz când epi- „Ant 399,
tropul ar fi urmâtcu gestiunea epitropiei în urma majorităţei aplicabile
copilului, căci în asemene caz, copilul fiind major
mare capabil de a se apăra singur, legea nuimai

și prin ur- gestiune ur.
datorește 0 ma, majorită-

protecțiune escepţională.”)
IV.

Sute
Art. 390, $ 1.
representa în toate

„ei

Despre

cârmuirea

ta opitropulmă

epitropiei.

ca a0mimistrator,

'Tutorul va purta grijă de persoana minorului şil va
actele civile;

el va administra

bunurile

minorului ca

un bun părinte de familie și va fi respundător pentru daune interese ce

gar putea întâmpla din reaua sa administrare, (Art. 369, 391
999, 1080, 1084 Cod. Civ. Art. 450 Cod. Francez.)

urm. 998,

Obligaţiunele epitropului se pot reduce la următoarele puncte:
I' îngrijirea persoanei nevârsnicului; 2" representaţiunea, lui în
toate actele civile; 3" administraţiunea averei nevârsnicului; 4
și în fiine, darea, socotelelor, care formează obiectul secţiunei VIII.
10

Sngrijizea peroane

menâzomicmmă.

Misiunea, principală a epitropului este de a purta grijă de
persoana, minorului, administraţiunea, bunurilor sale fiind o sarcină secundară, cu toate că, prin o inadvertenţă inesplicabilă,
legiuitorul nu se
Me
NI

ocupă

de cât de administraţiunea

averei.

.

Din

bunalul, nici consiliul de familie n'ar putea să oblige pe părintele

epitrop și usufructuar a întrebuința

banii într'un mod

determinat,

căcă intervenţiunea justiţiei sau a sfatului de familie ar fi incompatibilă cu drepturile care aparţin oră cărui usufructuar în genere de

- a dispune fără nică o restricţie de lucrurile fungibile cuprinse în
usufructul seu. (Art. 390 și 526.) Curte București. Dreptul pe 1887,

No. 16. V. şi Cas. Fr.D. P. 19. î. 157. V. și supră, p. 41, nota.

:) Marcade. IL. 251. Demante. II. 213 bis 1.— Dacă însă capitalul
în cestiune e prea mic şi 'a atins încă suma hotărîtă de consiliu de la care trebue să înceapă capitalisarea, epitropul va putea
să aştepte pentru a face întrebuințarea ca acest

capital minim

la

început să atingă suma hotărită de cătră consiliu. Laurent. V. 32.
Demolombe. VII. 618, 619.
*) Laurent. V. 35. D. P. 54. 2. 165. D.P. 63.2. 93. Idem.C. Nancy,

în contra conclusiunelor luă Troplong. R&pert. Dalloz. Minorită. 411,

copilului.
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cele mai sus espuse resultă că tutela trebue să egsiste chiar pentru
copiii cu desevârşire lipsiți de avere:") tutor persone, non rei datur.

Epitropul, gice Art. 284 din codul Calimach
are drit și îndatorire pentru

purtarea

de grijă

(216 Austriac),
şi creșterea: ne-

vârsnicilor, întocmai ca un părinte, şi codul Caragea adaogă:
„numim bună creștere, învățătura sermanului de pe starea lui,
hrana lui, îmbrăcămintea și căutareala boală. (Art. 16, P.III,
Cap. 21. V. şi $ 9, Cod. Andr. Donici, Cap. 28.)
Epitropul este deci dator să se îngrijească de nutrirea, întreţinerea, și învăţătura copilului, întocmai ca un părinte, fără

însă a fi dator dea cheltui dintral seu, de sao (V. p. 166), dân-

dui o instrucţiune potrivită cu averea sa şi cu posiţiunea ce
copilul ocupă în societate, ear în lipsă de mijloace, trimeţân„dul la școalele publice, sau dândul la un meşter spre aînvăţa
un meșteșug, căci călcarea acestei îndatoriri din partea epitropului ar fi una din cele mai mari culpe, care "l-ar putea supune mai
tărgiu la respundere cătră minor. (Laurent. V. 168.)
» Epitropul este deci acela care va cârmui educaţiunea,
minorului, ear nu consiliul de familie; epitropul este suveran apreciator pentru a decide ce fel de educaţiune trebue să se deie
minorului, la ce fel de profesiune sau meșteșug el trebue să fie
destinat, dacă trebue să'și facă studiile în ţară sau în străinătate, care sunt persoanele cu care eltrebue să fie pus în relațiune, etc., ear consiliul de familie se va mărgini numai a determina, suma neapărată pentru cheltuelele învăţăturei. ?) Drep1) YV. Art. 290 din codul Calimach (221 Austriac) care glice că, dacă sar

întâmpla că sărăimanii să fie cu totul lipsiți, comisiea epitropicească
este datoare a îndemna pe cele mai de aproape rudenii ce vor
fi
în stare bună ca să'i hrănească; ear de nu vor avea asemene rudenii, comisiea epitropicească va face datornica sa, -arătare
cătră
stăpânire, ca să le orânduiască cuviinciosul ajutor de la cutiea
milelor. Astăgi, comunele sunt datoare a se îngriji de neputincioşii sei

şi de copiii găsiţi (Art. 13 L. Comun.), însă vai de acel nenorociţi

copii lipsiţi de mijloace, uitaţi pănă și de lege, singurul protector
„-_
Ce puteau să aibă, căci ei sunt meniţă a peri de foame şi de
miserie!
2) Laurent. V.1 şi 2. Magnin. Minoritâs. 1.607.—Contră, Demolom

be. VII.
535, 600. Valette sur Proudhon. II. p. 356, No. II. Duranton
. III.
528, 529. Toullier. D.1 (parte II) 1183 şi 1205.
Demante. II. 212
bisÎ. Aubry et Rau. |. ŞI], p. 390. Acești autori
întemeindu-se
mai ales pe dreptul

vechii al Franciei, admit că consiliul de
familie, este în drept a determina modul de educaţi
une ce trebue să
se deie minorului, ceea ce se vede formal admis
în codul Italian,
în caz când 'epitropul n'ar fi un ascendenţ,
(Art. 278.) Tot ce se
poate şlice însă este numai atâta, că consiliul
va putea împedica pe
epitrop
de a da nevârsnicului educaţiunea, pe
care
el ar crede-o mai
- potrivită, reducândui suma cheltuelelor,
în carg caz, epitropul va
putea contesta încheierea consiliu

lui înaintea, tribunalului, potrivit Art.
- 638 Pr. Civ, (Laurent, V, 1.) Unii autori
au mers şi mai departe,
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tul epitropului nu este deci atât de întins pre cât este acelal
tatălui sau al mamei, căci părinţii mau nevoe de a face să se
hotărească de cătră consiliul de familie suma ce trebue să se
cheltuească cu creșterea și învățătura minorului. (Art, 398.) Acest drept al epitropului nici întrun caz nui poate fi rădicat
spre a fi încredințat unei a treia persoane, ci epitropul va putea numai să fie depărtat, dacă nu'şi va face datoriea în conștiință. A decide cestiunea alt-feliii, este a modifica Art 390 şi
a nu ţine seamă de prescripțiunele formale ale acestui teest, căci
epitropul nwși poate îndeplini datoriea de aîngriji de persoana
nevârsnicului, fără a avea în această privinţă o deplină libertate. 1) Din împrejurarea că epitropul este în drept a cârmui singur Educaţiunea
educaţiunea, minorului, fără nici un amestec din partea consi- aeisioasă.
Jiului de familie, resultă că el este în drept a creşte pe copil.
în religiunea ce el va crede de cuviință. ?)
Epitropul având dreptul de educaţiune, trebue să mai aibă Privigherea

încă asupra minorului și dreptul de privighere şi de corecţiune.
îi corecțiunea
(V. supră, esplic. Art. 414 p. 19 şi 20.)
Art. 414,
Regulele mui sus espuse în privința cârmuirei şi direcţiunei Când soţul

persoanei minorului, nu sunt aplicabile de cât atunci când ta
tăl și mama
puterea

neversnicului

..
.
părintească,

OII

i

au încetat din viaţă,

>
se gasesc,

admițând că dreptul de educaţiune

în

fine,

A
in

un

ate at

ori au perdut trop el are
caz

oare-care

ute
Înteases

ăe.

al epitropului poate să” fie ră- Ditropul a-

dicat de cătră consiliul de familie și încredinţat unei a treia per- administraţiSvane în interesul copilului.

V. Masse-Verge, I. p. 432, nota 3. De- unea averei.

mante. II. 203 bis. Marcade. II. 244. Toull. D. [. 1184. Cas. Fr.
Repert. Dalloz. Minorit. 396,—Codul Calimach (Art. 284) obligă pe

epitrop
a se îngriji de creșterea copilului întocmai ca un părinte, în-

datorindu'l a cere învoirea şi povăţuirea comisiei epitropiceşti, numai la lucruri mari și de îndoeală, în wichtigen und bedenklichen

Angelegenheiten, după cum se esprimă Art. 216 din codul Austriac.—
La Romani, pretorul sau preşedintele provinciei hotărea unde tre-

buea să stea minorul și ce educaţiune trebuea să îi se deie. (Leg.
1 şi 5. Dig. Lib. 27, Tit. 7 şi Cod. Lib. V. Tit. 49.)
Sa
') Dacă dreptul epitropului nu poate să fis restrâns în această privință de cătră consiliul de familie, a fortiori,

consiliul nare

nică

un drept de a se amesteca în educaţiunea copiilor, de câte ori tatăl sau mama va fi învestit cu epitropiea.

Aubry et Rau. I. $ 11],

p. 390, nota 7. Demolombe. VI. 384, 385. Cas. Fr. şi C. Grenoble.
D. P. 55. 1.342 şi 2.91.
_
*) Laurent. V. 4. — Contră. Mass6-Verge. 1, p. 432, nota
copilul trebue

să fie crescut

în religiea

1, după care

tatălui. — După

curtea din

pentru timpul

cândel nu

Colmar (D.P.59, 2. 36), epitropul ar fi legat prin voinţa tatălui manifestată în mod neîndoelnic, însă şi această soluţiune este dubioasă, pentru că voința parintelui se oprește la moartea sa și el nu
poate să dispue de viitorul copiilor sei

va maă fi în viață. —După

Art. 273 din codul Calimach, epitropul

trebuea sa povățuească pe nevârsnic întru frica lui D-zeu

vie cătră credința creștinească,
e

și evlg-
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de imposibilitate de a esereita această autoritate, căci la din contra, părintele remas în viaţă care n'ar fi epitrop, va egsercita puterea părintească, ear epitropul va avea numai administraţiunea

bunurilor.
2

Deosebire

(Vedi supra, p. 5.)

Bepreoemaţiumea

wminowmiui

> La Romani, minorul

e cătză. epitrop

îm actele civile,

care nu mai era înfans,vel infantie pro-

e aebii imus, Şi care avea oare care judecată, gui jam aliquem inteldreptul mo- lectum habebat, trata singur ufacerele sale şi epitropul se mărLui portita ginea numai a/l asista 'şi a întări faptele sale auctoritate în-

terpositâ. 1) Astădi din contra, epitropul lucrează în numele mi-

„morului

ca, representantul

seu legal, și actele

făcute

de epitrop

mandatarul seu legal în toate actele civile, judeciare

sau estra-

sunt privite ca făcute de minor: factum tutoris, factum pupilli.
Legea Romană era mult mai rațională, căci ea făcea, pe minor
se dobândească de cu vreme și în mod treptat ecsperienţa afacerelor de care el are absolută necesitate când ajunge la majoritate.
Ori cum ar fi, nu mai puţin adevărat este că minorul astăgi, afară de câte-va escepțiuni,?) nu poate lucra singur, căci
epitropul este, după cum se esprimă codul Caragea, vechilul sau
judeciare. La noi, epitropul intervine chiar la contractulde adopţiune în numele minorului. ?) (Art. 311.) „Epitropisitul nu se
poate înfăţoșa la judecată, gice Art. 323 din codul Calimach
(243 Austriac), nici ca un părâș, nici ca un părât, ci dator este
epitropul al apăra ori însuşi sau prin alt-cineva.“ Epitropul şi
astăgi represintă pe minor în toate procesele civile. *) Numai în
procesele

penale, acţiunea publică

se intentă direct în contra mi-

norului, fără a se mai chiema pe epitrop. 5)

1) Pupillus omne negotium recte gerit: îta tamen, ut, sicubi tutoris
aucioritas necessaria sit, adhibeatur tutor veluti si ipse obligetur; nam
alium sibi obligare etiam sine tutoris auctoritate potest. (Instit.
$
9 şi 10. Lib.1il. Tit. 19, de inutilibus stipulationibus.)

2

) V. supră,

p. 60, nota

5, actele în care

minorul

3) Este deci de mirat cum Dl. 1. F. Simionescu,

intervine

singur.

într'o broșură asu-

pra responsabilităței tutorilor, p. 22, nota 1, (laşi, 1883) susţine
că
pe când soluţiunea, contrarie resultă din teestul Art. 311. Minorit, întradevăr
minorul poate singur adopta și a se da în adopfiune,

*)

nu pot adopta pentru că ei devin capabili numai
prin escepţiune,
ŞI pentru că, în privinţa adopţiunei, legiuitorul n'a
făcut nică o dero&aţiune la dreptul comun. Minorii nu pot, de asemene,
consimţi la adopțiunea lor, ci consimțământul trebue să se deie
în numele lor de cătră părinţi sau în lipsa lor de epitrop. (V. Tom. I,
şi 338, „unde discut mai pe larg aceste cestiuni.) parte II, p. 329
V.pe lângă Art.

390 0. C. Art. 67, 94, 145, 217, 399, 499, 653, ete.
casaţiunea

Pr. Civ. — Astfel,
tarea minorului în
decarea imobilului
) V. gi Art. 150 şi

Română cu drept cuvânt
a decis
cipersoană, ear nu prin epitropul seu ar face ca căadjuseu să fie anulată. V. Bulet. S-a [l-a pe 1883, p.999,
181 Pr. Pen.—La Romani, din contra, epitro
pul
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este admisibilă,

civile

care

i

Sar

14%

faţă cu tăcerea legei, şi în Partea civilă
„2
.
+,

urmări

(Ant.
8 Pr. Pen.), în cât partea lesată
N
o.

.

odată

va putea

cu

poate

acea publică Ade

conchide

cen-

dai

la daune ne contra mi-

.
.
> suv
NOruluă, fără
interese contra acelui incapabil,. fie chiar
şi o femee măritată,
a se chiera

fără a chiema în instanță

pe epitrop

sau pe barbat,

căci des- pe epitrop.

păgubirele civile nu sunt de cât o consecinţă neapărată a delictului, şi incapabilii vor găsi în justiţie o garanție
pentru a nu fi condamnaţi pe nedrept.1).

(OUovenă-

suficientă

Minorul nu are însă capacitatea de a se constitui singur parte Numai epi.

au.

civilă și de a conchide

la daune

contra

adversarului

,

seu

A

intea instanțelor represive, acţiunele civile fiind espres conferite de
lege numai epitropului. (Ant. 390 şi 408 C.C.) (Demol. VII. 805.)
In cât priveşte cererea de interdicțiune sau de nominaţiune
a unui consiliiii judeciar, ea va trebui să fie îndreptată atât în
contra minorului cât și a epitropului seu.2)
Minorul va putea însă fără concursul epitropului să facă toate
actele care ar avea de obiect conservaţiunea drepturilor sale, precum ar fi luarea unei inseripţiuni ipotecarie, întreruperea prescripțiunei, ete. chiar dacă ar fi neapărat

tropul

sepoa-

îna- to orei

parte civilă
minorului
Cerereîn înterdicție.
Minorul poafe Singur
să
servatorii.

pentru ajungerea acestui

scop să întroducă o acţiune în justiţie.*) (V.şiinfra, p. 180 şi 181.)
3

OQominiotraţiumea

amezei mevizonicm
ui.

Epitropul, gice Art. 298 din codul Calimach (228 Austriac),
trebuea, să fie chiemat în causele criminale alăturea-cu minorul, pentru a] lumina în apărarea sa, pentru al sfătui a nu face vre o declaraţie minciunoasă, nec ex sua imperitia vel juvenil calore aliquid vel dicânt vel taceant, quod, si fuisset prolatum vel non ea- pressum, prodesse eis poterat et a deteriore calculo eos eripere.

(Cod. L. 4 Lib. V. Tit. 59, de auctoritate prestanda,) Această so-

luţiune este cu mult preferabilă.
1) Minor în delictis major habetur, quia malitia supplet cetatem. Cas.
Fr. D.P.46. 1.126. D.P.49. 1.225. Demolombe. VII. 804. Mass6Verge. I. p. 442, nota 1. Magnin. Minorites, p. 491. Faust.-Helie.
Instr. crimin. VI. 2865. — Contrd, V. cu toate aceste, Faust-Helie,
care de astă dată se contradlice, susținând părerea contrarie în teoria codului penal, 1. 339.—După Aubry et Rau, 1, $ 109, p. 386, 387,
epitropul ar trebui chiemat numai atunci când acţiunea n/ar fi fost întrodusă de minist. publie (Art. 131 şi 158 Pr. Pen.), ci de cătră partea lesată
(A. 178 Pr. Pen.), însă legiuitorul nicăiră nu face această distincţiune.

*) Aubry et Rau. Î. p. 387. Demolombe. VII

806 și VIII. 444. Lau-

rent. V. 260.— Contră. Curtea din Metz, după care ar trebui chiemat

numai pe minor. Râypert. Dalloz. Interdiction. 19, nota 1.
|
2) Astfel, o acţiune întrodusă în justiție de minor tără concursul epi-

tropului ar întrerupe prescripțiunea. (Art. 1870.) Aubry et Rau. 1. p.
381. Demolombe. VII. 809. Troplong. Prescription. Il. 599. Laurent,
V. 43 şi III. 98. Prin aplicaţiunea acestui princip, legea permite
femeci măritate să ceară inseripțiunea ipotecei sale legale.

1157.) V. în privinţa actelor conservatorie
„măritată, 'Tom, I, partea II, p. 103,

(Art. 1754,

ce poate face temeea

12

ig
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este dator să ocârmuească averea sărăimanilor cu asemene luare
de samă şi sirguinţă, precum un iconom vrednic şi sirguitor ocârmueşte pe ale sale, şi are să respundă pagubele cele pricinuite din lenevirea sa, ear nu şi acele din întâmplare, ?) ear codul Caragea prevede că epitropul este dator a chivernisi pe ser-

mani şi casa lor ca un părinte, adaogând

că el este respundt-

tor de ori ce vă face cu vicleșug sau din gresală

Responsabilitatea epitropului.

spre paguba

nevârsnicului, chiar când dauna sa causat din frescă sau
tâmplătoare. pricină, pe care epitropul putând so apere sa
nevit. î) (Art. 18, 20, 21, Partea III. Cap. 21.)
Astăgi, ca gi sub legea vechie, epitropul, fie chiar tatăl
mama, trebue să aducă în administraţiunea sa diligența unui

înleori
bun

gospodar, unui bun părinte de familie (diligentia diligentis patris familias), adecă să fie înţălept, prevădător, cu cumpănire, întocmai ca şi pentru averea sa proprie (V. şi Art. 541, 1080,
1429, 1564, 1633, etc.), căci la din contra, el va fi respungt-

tor cătră minor de daunele ce sar putea întâmpla din reaua sa
administrare (Art. 1084), precum ar fi în casul, bună oară, când
epitropul n'ar fi vândut averea mișcătoare potrivit Art. 396, sau

ar fi lăsat să se prescrie o creanță a minorului, sau nu ar fi
urmărit debitorii sei pe când se aflau încă solvabili, sau n'ar

fi procentat banii minorului cu legiuită siguranță (Art. 399), sau
mar fi asigurat bunurile sale contra focului, sau ar fi plătit o

datorie a minorului care era preserisă, ete. 2) Tribunalele au în
această privință o putere discreționară pentru a aprecia gravitatea culpei

Epitropul nu
trebue să
presteze jurământul.
Drept străin.

şi pentru

a determina

întinderea

responsabilităţei

1) V. şi Art. 273 din acelaş codice (205 Austriac), după care epitropul, afară de bunul, de mamă și de bună, trebue să făgăduească în
cuget curat cum că va apăra pe nevârsnică și în lăuntru şi în afară de judecătorie; cum că va ocârmui averea lor cu credință și
sirguință, şi că va urma întru toate acestea după a legilor hotărtră.
Este de observat că codul Calimach nu prescrie, ca acel Austriac
(Art. 205), prestarea jurământului din partea epitropului pentru îndeplinirea datorielor sale cu credință. Jurământul nu este prescris
nică de legea actuală. EI este însă formal prescris în codul Olan-

dez (Art. 419), în codul Prusac (Landrecht. Art. 220, P. II. Tit. 17,
Cap. 4), în codul Cantonului Grisons (Art. 114), în codul Luisianiei
din 1825 (Art. 328), în Spania (V. Lehr, Drept Spaniol. 236), ete.

V. şi L. 28, $4, Cod. Lib. V. Tit. 37, precum şi Cod. Lib. V.
Tit.
10, duthent, de curatore furiosi (Nov. 12. Cap. 8.) Jurământul
epitropului era de asemene
prevădut și în Francia
prin legiuirea
din
24 August 1190 (Art, 0 ri III)
P
Si mrea
*) V.şi Pravila lui M. Basarab, Cap. 287, unde se dice că ispravnicul
trebue
să șeadă cu copiii căror este rânduit şi să ție bucatele lor
şi
să
le păzească bine, pănă ce “și vor veni copiii aceia în vrâsta
ce e pre lege.

*

V. în privința tuturor acestor cestiuni, Laurent. V. 166—175.

pentru responsabilitatea tribunalului

şi a membrilor

familie, V. supră, esplie. Art. 368, p. 102—104.

Cât

consiliului de

CÂRMUIREA
sale. Pentru

a asigura

minorului o ipotecă
seu, care are rang
Epitropul va
(culpa lata), care
uşoare, culpa
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plata acestor

daune,
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legiuitorul

conferă

legală asupra averei nemişcătoare a epitropului
din diua luărei inscripţiunei. (Art. 1762 urm.)
respunde deci, nu numai de culpa sa gravă
se apropie de dol, ci şi de greșelele sale cele

levis, dacă

el n'a fost în administraţiea

sa un di-

ligens et studiosus paterfamilias; el nu va respunde însă de
culpa sa cea mai ușoară (levissima), ca la obligaţiunele care nasc
din delicte sau quasi-delicte (Art. 998, 999), pentru că obligațiunea sa nu resultă nici din contract, nici din delict sau quasidelict, ci din lege.!)
Epitropul va fi respungător şi de daunele pricinuite minorului prin
lipsa de administrare, tem în his guce non fecit, (culpa în omittendo.)2)
Pe lângă respunderea civilă, epitropul ar mai putea încă să
fie condamnat şi la închisoare, când ar lucra cu rea, credință în
vătămarea minorului. Ceea ce la Romani era furt şi se urmărea
prin 0 acţiune penală, conductio furtiva,?) astădi este calificat abus
de încredere și pedepsit cu închisoarea de la o lună pănă la un an.
') Laurent. V. 166.— Contra. Demolombe.
tropul ar putea fi declarat responsabil

Respunderea
he zestitne.
Respundere
PENALĂ;
Art.
|

VIII. 121, după care epi-

şi de culpa levissima, dacă

el n'a fost în administraţiea averei' minorului un di/igentissimus paterfamilias, cu toate că ar fi avut capacitatea și inteligența nece-

sară pentru aceasta și că ar fi avut deligența cea mai mare în afacerele sale preprii.—V. şi Art. 1540 C.C. după care respunderea epitropului este mai riguroasă de cât acea a mandatarilor în
genere, pentru cuvântul că minorul nu 'și a ales singur pe repregentantul seu, spre a suferi consecinţele negligenței sale.— V. şi Art.
1316, 1908 C. C,, 145, 322 Pr. Civ,, ete. în care legiuitorul prevede anume responsabilitatea epitropului.— Astfel, epitropul care
mar înceta cu urmărirea îndată ce i sar dovedi cu un act autentic
că averea urmărită nu mai era a debitorului minorului, poate să fie personal condamnat la daune, fără a avea dreptul de repetiţiune în contra

minorului. (Art. 145 Pr. Civ.) Cas. Rom. Bulet. S-a] pe 1882, p. 1071.
3) V. L. 1, Pr. Dig. Lib. 27, Tit. 3. Vegi și Demante. II. 205,
*) Epitropul, în asemene

caz, trebuea

să restitue de două ori valoarea Respunderea

lucrurilor
sustrase: si guid de rebus pupilli
furatus
fuerit,
cum fi- penală
a epi.
,
,
:
>
>
pului la

nita fuerit tutela, duplum prastato. V. şi Pravila lui Matei „Basarab,
Cap. 287, unde se dice că de vor fura ispravnicii bucatele copiilor celor
necrescuți (maj mică de 12 sau 14 ani), aceia îndoit să le plătească.
Conductio furtiva prin care se urmărea pedepsirea epitropului de
rea credință nu închidea acţiunea de distrahendis rationibus care
avea

de scop urmărirea

lucrurilor

furate.

L. 1, $21 şi 22, Dig, Lib.

21, Tit. [1], de tutela et rationibus, ete.— Acţiunea

tutelce directa

se putea intenta numai după încetarea tutelei: 10 pentru a constrânge

pe epitrop la predarea socotelelor definitive; 20 pentru afi condam-

nat epitropul la daunele interese causate minorului prin reaua sa administrare; și 30 pentru a'] constrânge să predeie minorului averea pe
care ar fi stăpânit-o pe nedrept. V. Dig. Lib. 27. Tit. 3. V. şi 1. Si-

tmionescu, Responsabilitatea tutorilor, pag. 28. (laşi, Tip. Goldner.)

“pomani.

180

CODUL CIVIL.—CÂRTEA

lotinderea

Care

L.—TIPLUIL

sunt actele pe care
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epitropul

le poâte

face în calitatea

dreptuluide sa de administrator? La Romani, în dreptul primitiv, epitropul

ție a epitro- fiind considerat ca stăpânul și proprietarul lucrurilor orfaniceşti,

A

tă

era aproape

liber de a face

ori ce credea

folositor minorului ; ')

vale. Qontro- acest drept a fost însă pe urmă restrâns de împaraţii Sever și
"9%
Constantin. (V.p. 161, nota 1.) Astăgi, epitropul în calitatea sa
de administrator

a unei averi

străine, nu poate

face de câtac-

tele de administraţiune permise ori cărui administrator în genere. Actele de disposiţiune îi sunt interdise, nefiind permise de

cât proprietarului. Așa dar, actele neprevădute de lege vor putea
fi făcute de epitrop numai atunci când ele vor constitui un act

de administrațiune ; îndată ce ele vor întrece marginele unei simple

ae
car

administraţiuni,

e

epitropul

nu

le va mai

putea

face. i)

acte,

şi anume:

Aceste principii generale asupra administraţiunei

face epitro- Espuse,

Po

tele pe

vom

destinge

care epitropul

cinci

categorii

le poate

de

face singur;

tutelei fiind

2 actele

10 ac-

care “i

care el are Sunt absolut interdise (Art. 390 $ 2 și 1308 $ 1); 3 actele
tru
pe care el nu le poate face de cât cu învoirea sfatului de fa-

“ilie (Art. 405—409); 4 actele pentru care el trebue să dobândească autorisarea consiliului de familie și omologarea tribunalului

(Art. 401—404);

şi în fine, 5* actele

pentru

care, pe

lângă autorisarea consiliului de familieși omologarea, tribunalului, mai trebuește încă și avisul a trei jurisconsulți. (A. 413.)
I. Actele pe care epitropul le poate face singur.
Acte
e conser-

OnSeT”

Epitropul

parare și îa-lui, poate
chiriere ete,
de
jenobilee

mult

1)

având îndatorirea,

să facă singur

de a conserva

toate actele

averea

conservațorii,

nevârsnicu-

cu atât mai

cu cât aceste acte le poate face şi însuși minorul. (V. supră,
Tutor gui tutelam gerit, quantum ad providentiam pupillarem,
domanti loco haberi debet. L. 21. Dig. Lib. 26. Pit. 7. de administe. et peric,

tutorum, — „Toate câte privesc spre folosul nevârsnieului, dice Art.

19
din codul Caragea (P. III. Cap, 21), este slobod epitropul a
le face.“
*) In realitate deci, dreptul pe care epitropul îl esercită
nu este altu] de cât acel pe care legea îl recunoaşte tuturor adminis
tratorilor unei averi străine. V. de pildă, Art. 110, 113, 343,
TI4—lT
,
1242, 1419, 1517, 1518, 1536, C. C. ete. Numai într'un
singur caz escepțional, legea conferă proprietarului, care mare
de cât administraţiunea averei sale, facultatea de a înstrăina averea
mișcătoare, şi anume, atunci când femeea dobândeşte separaţiunea de
patrimoniă (Art.
1265), escepţiune care toemai confirmă regula generală:
exceptio firmat regulam în casibus non exceptis. V. în acest sens: Valette.
Explic.
Som. p.
272, No. 50.

Mareade. II. 245.

C. din Gand şi Laureat. V. 40——42.-— Contrd.

Demolombe. VII, 529, 5817,

Valette sur Proudhon. Il. p. 380. Demante. (1. 204. Aubry et 5917.
Rau. 1. $ 113, p.400,
nota Î. După aceşti autori, dreptul de administrațiune
ar cuprinde
toate actele neapărate
sau utile gestiunei unei averi, chiar și acele

de înstrăinare.—In privinţa puterilor tatălui
ca administrator
gal în timpul căsătoriei, V, supră, p. 31—35,

le”
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p. 177.) Astfel, epitropul poate să întrerupă preseripţiunea 1)
(Art. 1865), să facă somaţiuni, comandamente, proteste, să ceară
inseripţiunea unei ipoteci, sau transcrierea unui act, să asigure
averea, minorului contra focului, grindinei, inundaţiunei, ete. să
facă ori ce reparaţiuni la imobilele minorului, chiar şi acele mari,

la caz de necesitate, pentru că ori ce reparaţiune este un act
de administraţie, ?) să caute singur sau să deie în arendă moşiele minorului în limitele Art. 1419, adecă pe termen cel mult
de cinci ani ?) (Art. 427, 454, 534, 1268, 1269), tără
a avea nevoie pentru alegerea modului de esploatare, de autorisarea consiliului de familie, *) fără afipte şi licitaţie, *) prin un simplu act
sub semnătură privată, şi fără ca epitropul să fie ţinut a luao
1) Curtea din Bucureşti admisese că întreruperea prescripţiunei nu poate
să emane de la epitrop, care nu are capacitatea de a obliga pe
minor prin acte de natură a compromite drepturile sale, însă această,

decisiune cu drept cuvânt afost casată.

V. Bulet. Cas. pe 1882, p.

930 şi Dreptul pe 1882, No. 74. —Preseripţiea ar fi întreruptă chiar
dacă epitropul ar fi întrodus o acţiune imobiliară fără autorisarea
sfatului de familie (Art. 408 şi 1870.) In Francia, se admite aceeași

soluțiune (V. Laurent. V. 43. Demol. VII. 687), cu toate că Art. 2247
declară că nu esistă întrerupere, când cererea în judecată e nulă

pentru

lipsă de formă, ceea cela noi nusaadmis.

(V. Art. 1810.)

2) Laurent. V. 44. Aubry et Rau. IL. $ 113, p. 409, nota 45, Valette.
„

Explie. Som. p. 275. Cei de al treile deci care ar fi contractat cu
epitropul pentru facerea unor reparațiuni necesare, ar putea urmări
prețul ce li sar datori pentru aceste reparaţiuni prin espropriarea
avere nevârsnicului: factum tutoris, factum pupilli. V. cu toate aceste, Demolombe. VII. 649, 650, care face niște distincțiună neîntemejate în privință reparaţiunelor celor mari.

3-Cas. Fr. D. P. 82. 1. 310. Trib. Ilfov. Dreptul pe 1885, No. 1.—
Contractele de arendare pe un timp

mai mult de Bani

nu sunt nule,

pentru că nicăiră legea nu pronunță această nulitate, de unde

re-

sultă că numai minorul emancipat sau ajuns la majoritate va putea
cere reducţinnea lor. 'Trib. Ilfov, sub preşed. D-lui Ar. Eustațiu. Dreptul pe- 1885, No. 1. Nici arendaşul, nică epitropul în numele mino-

Anularea
contractului
de arendă.
Naulitate relativă. Controversă.

vului, nu vor avea decă dreptul de a cere anularea contractului, Lau-

rent. V. 47. Aubry et Rau. [. $ 113, p. 411, nota 45. Mourlon. 1.
1189. Cas. Fr. D.P. 65. 1. 219.— Contră. Valette sur Proudhon.

II. p. 3T1 şi Demolombe. VII. 640. Demante. II. 221 bis [. Aceşti autoră admit că contractul consimţit de epitrop în afară de limitele Art.
1419 ax fi anulabil, și că anularea sar putea cere de însuşi epitropul în numele minorului.

— În caz
%) Laurent. V. 45. Aubry et Rau. I. $112, p. 396, nota 28,
1 oblige
să
putea
ar
de abuz din partea epitropului, consillul de familie
a da moșiele în arendă. Demolombe.

VII. 644.

Aa

5) Sub legiuirea din 1840, arendările_ sau închirierele fondurilor orfade
niceşti se făceau cu învoirea comisiei epitropiceşti, prin licitație
drepMinist.
ofisul
V.
silnice.
înstrăinărele
pentru
40 de dlile, ca şi

şi Art.
"tăţei din 22 Fevruar 1858. (Colecţia Pastia. IL. p. 1118.) V.
păzea
se
regulă
Aceeaşi
Austriac).
308 din codul Calimach (233

și în Valachia. V. Regul. Organ. Valachiei. Art. 9. Anecsa 5, Cap. 8.

Arendavea
fondurilor
orfaniceştă
sub legea
vechie,
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garanţie de la arendaş, epitropul având în fine libertatea de a
lucra, sub a sa respundere, după cum va crede mai bine şi maj
folositor pentru garantarea tuturor intereselor

Construeţiuni

nevârsnicului,

mi-

norul neavând dreptul de a cere anularea contractului pentru
vilitate de preţ de cât la caz de dol sau de fraudă. (Laurent. V.
46.) Epitropul poate să reînoească contractele de arendă la timpul hotărît prin. obiceiul locului, pentru ca imobilele minorului
să nu remâie nearendate, putând chiar să stipuleze plata arendei sau a chiriei prin anticipaţiune. 1)
Epitropul nu va, putea însă, fără învoirea consiliului

none b “logarea tribun. să facă construcţiuni din
Controversă. Ja, imobilele minorului, pentru că a clădi
tăţi este mai mult un act de proprietar de
Acţiuni juEpitropul poate singur să întroducă

şi omo-

nou sau îmbunătăţiri
din nou sau a îmbunăcât de administrator. ?
în instanță o acţiune

decătoreşti. mobiliară pentru o sumă oră cât de însemnată, ?) şi să respundă
în numele minorului, fără a consulta sfatul de familie, nu numai
la o acţiune mobiliară, dar chiar şi la o acţiune imobiliară);

1) Laurent. V. 49.— Contra. Demolombe. VII. 642. Aubry et Rau.I.

$ 113, p. 406, nota 25. Troplong. Louage. 1. 145. C. Poitiers. D.
P. 46. 2. 128. După aceste autorităţi, asemene stipulaţiune nu
sar

putea consimți de cât cu învoirea sfatului de familie şi omologarea

tribunalului, pentru că ar constitui o înstrăinare a dreptului
de folosință. Această părere este însă greşită, pentru că ori
ce locațiune este o înstrăinare a, folosinţei. Asemene clausă ar
fi din contra tot-deauna folositoare minorului, pentru că, pe lângă
că el va

fi asigurat cu plata arendei sau a chiriei, apoi acești bani luându-s

e
grămadă vor putefi mai cu ușurință capitalisaţi, potrivit Art.
399.
*) Laurent. V. 62. Masse-Verg6. 1. p. 434, nota 5.
— Contra. Aubry
et Rau. I. $ 113, p.412, după care epitropul ar putea
face singur
îubunătă
țiri şi clădiri noue.—V. şi distincțiunele

Acţiuni mo-

piliare. Ori

1că ta orului.
adresa
legiuit

Cumpararea
imobilelor debitorului ne-

- de Demolombe, VII. 652.
2%) Legiuitorul pătruns de tradiţiunea

liară era cu desevârşire despreţuită

p rescrie nicinici o autori
sare
au
are

pentru

arbitrare făcute

trecutului în care averea mobi-

(vilis mobilium possessio), nu

i ele
acţiun

iliar

mobiliare, cu toate căă
ele pot fi foarte însemnate, din causa desroltăre
colul al XIX-le averea mobilă prin înființare i ce a luat in sede bănci, credite şi
alte instituţiuni folositoare, de unde resultă
că
epitropul va putea
să intente singur în numele minorului o
acțiune mobiliară pentru
100,000 franci, bună oară, pe când el va
avea nevoe de încuviințarea sfatului de familie pentru a intenta
o
acţiune imobiliară relativă la căţi-va stânjeni de pământ. (Art.
408.) Va să dică această
lege este defectuoasă și trebueşte schimbată,
ca, una ce nu se mai
potriveşte cu starea actuală de lucruri,
î) Argument a contrario din Art. 408. V. şi Cas.
Rom. Bulet,
I pe 1876, p. 19
— 7.
Epitropul poate, de asemene, să urmăr Secţia
ească
fără nică o autorisare imobilele
debitorului nevârsnicului şi să
le
cumpere la mezat pentru MINOT, căci
asemene acţiune, cu toate
că e relativă la un imobil, nu este
imobi
ce tinde la îndesțularea creanței minor liară, ci mobiliară ca una
ului. Laurent, YV. 82 și C.
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e] poate să intente o acţiune posesorie (Art. 56 $ 2. L. jud. de Acţiune po-

ocoale), căci asemene acţiune departe de a compromite drepturile

***

minorului, le apară din contra !); tot ast-fel, el poate să intente
sau să se apere în contra unei acţiuni în grăniţuire (finium re-

gundorum) (Art. 584), însă numai atunci când proprietatea sau
titlurile care o constată mar fi contestate; ?) el poate, de asemene, să încuviințeze la o acţiune mobiliară întrodusă contra Incuviinţare
nevârsnicului, adecă să renunţe la apărarea minorului, recunos- la 0 acţiune
când de dreaptă pretenţiunea părţei adverse,*) sau să se desiste Desistare.

(Art. 260,

261 Pr. Civ.) de la o acţiune mobiliară

întrodugă Fenunare la

de dânsul, reservendu-și dreptul de a întroduce altă acţiune; *)
epitropul va putea, de asemene, să renunțe la tin apel făcut de
dânsul în numele minorului, însă numai înt'o acțiune mobiliară
şi numai în casul când minorul ar fi fost pârât în instanţă; în
caz însă când minorul ar fi fost reclamant, epitropul nu va putea
renunța la apel sau la recurs, căci în asemene caz, minorul
având oare-care drepturi, epitropul nu poate renunţa la aceste
drepturi de cât îndeplinind anume formalităţi. 5 (Art, 413.)
Mărturisirea
Epitropul nu poate însă nici cu învoirea sfatului de familie
t
să facă 0 mărturisire de natură a dauna pe minor, căci măr- epitropei
minor.
nu
cine
că
este
ştiut
și
turisirea este un act de disposiţiune,
poate să deie, nu poate nici să mărturisească: qui ne peut donner
Bruxelles. Repert.

Dalloz.

Minorit. 524.

V. şi Cas. Rom.

Bulet:

,
Secţia II-a pe 1876. p. 305.
poAcţiuni
Civ.
Cod.
.
Valette
416.
p.
114,
$
I.
3) Laurent. V. 43. Aubry et Rau.
Consesorii.
1878.
pe
[,
p. 510. Demolombe. VH. 688. Cas. Rom. Bulet. Secţia
”
p. 255.—

Contra.

Chardon.

Puis.

tute]. III. 419.

Carre.

Traită de

permite espres
la competence. VI. 438.—Art. 296 din codul Italian
a sfatului
învoire
fără
ii,
posesor
le
acţiune
ta
egserci
a
de
epitropului
autorisare
această
la
epitrop
de familie, supunând în princip pe
.
urgente
e
casuril
de
afară
oreşti,
judecăt
pentru cele-lalte acţiuni

o

des. 355. Mar- Acţiune în2% Demolombe. VII. 689.— Contra. Pardessus. Senvitu
epitropului, grănițuire.
dreptul
ese
tăgădu
chanf. Minorite. 62. Aceşti autori
vindicatione). Controversă.
pentru că asemene acţiune ar fi imobiliară (pro rei
D.P. 53.
Pau.
C.
418.
p.
2 Laurent. V. 67. Aubry et Rau. |. $ 114.
asemene
care
după
68),
2.
54.
(D.P.
se
2. 87.—_ Contra. C. 'loulou
VII.
mbe.
Demolo
şi
V.
țiune.
transac
ată
adevăr
o
fi
încuviinţare ar
Încuşi
ţiune
transac
între
— In privinţa deosebireă ce esistă
685.
viințare, V. infră, esplic. Art. 408.

D. P. 50. 1. 15.
4) Laurent. V. 68. Aubry et Rau. 1. p. 419. Cas. Fr.
ile ce ar
dreptur
la
renunţe
să
Epitropul mar putea însă singur
de fondul proceavea minorul întrun proces, adecă să se desiste
transacţiune,
ată
adevăr
o
sului (Art. 261 Pr. Civ.), căci aceasta ar fi
Art. 413.
ţiunele
disposi
ă
ineasc
pentru care ar trebui să se îndepl

V. cutoate aceste, De3) Laurent. V. 68. Aubry et Rau. ÎL. p. 419.
are, epitropul par
imobili
lor
molombe. VII. 685. In privința acţiune

pârât în inputea renunţa la apel, atuncă când minorul ar fi fost
are fiind o
renunț
stanță, de cât cu învoirea sfatului familiei, această62 C. Com. vechiă.

încuviințare. V. infră, esplic, Art. 408,V, şi Art,
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ne peui avouer.') EL va putea numai să fie interogat asupra,
faptelor personale administraţiunei sale. (Art. 227 Pr. Civ.)
Jurement.
In privinţa jurământului, V. înfră, esplie. Art. 413.
|
Plata datoEpitropul poate singur şi chiar trebue să plătească datoriele
rielor
nevârsnicului care sunt necontestate. Dacă datoriea e însă fără
dobândă, epitropul nu poate s'o plătească înaintea, espirărei
termenului, căci scomptul ar cuprinde

o liberalitate nepermisă.?)

Epitropul - Dacă epitropul este creditorul minorului, ceea ce
a trebuit
creditor al să se declare în catagrafie (Art. 395), el se poate plăti
singur
din venituri, şi la nevoe chiar din capital, fiind de asemene
dator a plăti minorului

ceea

Vângarea a-

In lipsă

pitrop. Con-

În cât priveşte creanțele

de venituri

ce "i ar datori.*

-

îndestulătoare, epitropul

va putea să esverei mino- proprieze imobelele minorului spre a se plăti ca
ori ce
rului petru ditor, şi aceasta nu numai pentru creanțele anterioa alt crere epitroplăti dato- piei, dâr chiar şi pentru acele din timpul epitropie
i. D

epitropului

din timpul

epitropiei,

el
va avea drept la dobândi numai de la punerea în întârdiere
ce
se
va face după încheierea socotelelor definitive. *) (Art.
420 8 2)
Preseripția
Prescripțiunea curge în favoarea minorului
în contra epiCe în CU tropului (Art, 1815), însă minorul nu va avea
nici un interes

troversă.

Lipsă de in-a 0 invoca,

-"1%

Compensaiune.

pentru

că,

epitropul

i-a făcut un

act

folositor

urmărindul de unde resultă că minorul va trebui să plăteascneă
epitropului
Dacă

creanţa sa, cu toate că ar fi prescrisă. (Laurent.
V. 58.)

epitropul e tot odată și ereditorul şi debitorul

rului, independent

de

tutelă,

aceste

mino-

două

datorii

se vor com-

are

datoriea

de a încasa

dliua

plăţilor

pensa una, cu alta. (Art. 1143, 1144.)
Încasarea creanţelor minorului este un act de
administraţiune ;
aeanţelor epitropul poate deci singur, și chiar
Incasaea

Aplicaţiunea

Ant. 1950 la
Cort

eraă,

ă

1)
2)

Aubry et Rau. I. $ 114, p. 418. Demolombe. VII.
690. Laurent. Y. 54.
Laurent. V. 50. Epitropul care ar fi plătit
datoriea din banii sei proprii, va avea drept

form

Art.

la dobândi

din

1550. Laurent. V. 51.—Contră.

Demolombe.

probate,

con-

VII. 659, care
aplică Art, 420. Această părere este
însă
nu deroagă la Art. 1550 de cât pentru greșită, pentru că Art, 420
sumele pe care epitropul
le-a cheltuit de la dânsul spre întreț
pentru plata datorielor sale. Epitropul inerea minorului, nu însă şi
sei datoriele minorului este cu totul deci când plăteşte din banii
unui gerant de afaceri, încât Art. 1550 asemănat unui mandatar sau
ear nu 420 îi este aplicabil.
3) Bicut autem solvere tute quod
debet, ita et exigere quod sibi debetur potest, si creditor fuit patris
pupilli; nam et sibi solvere
Potest, si modo fuit pecunia unde
solvat
.
(L.9 $ 5. Dig. Lib. 26.7. 7.)
*) Laurent, V. 56. Demolombe.
VIII. 49. — Contră, Dalloz, Râpert
Minorte, 486, după care epitropul
.
norului pentru creanțele sale care war avea acţiune în contra miar fi luat naștere în cursul tutelei, de cât la, finele epitropiei,
în urma predărei socotelelor,
5) Laurent. V. 57.—Numai pentr
u
tite din banii epitropului, acest datoriele minorului ce ar fi fost plădin giua plăţilor probate, conformdin urmă va avea drept la dobângi

Art. 1550. (V. supră nota 2.)

+?
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toate creanțele ce ar avea minorul, !) căutând

pentru acele care

ar fi în pericol.?) Nici

185

a lua

siguranță Epitropul nu

consiliul de

familie Poate f silit

însă, nici tribunalele n'au dreptul de a restrânge în această, pri- banii lu casa
vință puterile epitropului, hotărând bună-oară ca banii să se depue (e consem-

la casa de consemnaţie, sau să remâe în mânele

debitorului.?)

pabie,

Din faptul că epitropul are îndatorirea să încaseze creanțele gpitropul
minorului resultă că el trebue să'i plătească ceea cei datorește trebue să plă-

!
personal.
(L. : 9 $ 3 și 5 Dig. Lib. 27. Tit, 1. de administrat
eice"
rului ceea

datorește.

tutorum.)

tione et periculo

Dacă epitropul nu restitue minorului ceea
va datori procentele, după

principiile

mai

ce'i datoreşte, el Procente.

sus espuse,

în urma

espirărei termenului de șase luni prevădut de Art. 399 şi 400.4)
Prescripţiunea va curge în contra minorului pentru banii Preseripţiuce 'i-ar datori epitropul,

numai

însă

în privinţa

acelor

datorii nea, curge în

pentru care prescripţiea curge în contra minorilor (Art. 1908), rului. Lipsă.
căcă legea nu face în această privinţă nici d escepţiune în fa- de interes.
1) După

Art. 308

din codul

Calimach (233

Austriac), epitropul

nu

putea să ceară capetele banilor împrumutaţi cu legiuită siguranță,
fără învoirea comisiei epitropiceşti. V. şi Art. 309 din același codice
(234 Austriac), după care datornicul minorului poate, pentru siguranța
sa, să ceară de la epitrop săi arăte învoirea scrisă a comisiei epitropiceştă care îl autorisă a primi capitalul datorit, având chiar fa-

cultatea, de a depune banii la acea comisie. V. şi Art. 296 din co-

dul Italian, după care epitropul nu poate, fără învoirea consiliului de familie, să primească și să întrebuinţeze capitalurile minorului.
*) Argum. din Art. 408 care dă drept epitropului dea intenta singur
Art. 311,312

acţiunele mobiliare. „Pentru împrumuturile asupra căror nu se gă- codul Calisese scrisori doveditoare, ori ce nu au legiuită siguranţă, dice Art. "Astriae,
311 din codul Calimach (236 Austriac), dator este epitropul a se
îngriji că să ieie adeverinţă, adecă zapise, sau să le siguripsească
încât este prin putință, sau să le ceară şi să le scoată la termenul

hotărât; şi Art. 312 din acelaş codice (Art. 236 Austriac)

adaogă

că de la părinţi nu trebue epitropul să ceară banii nevârsnicului,
macar de nu vor fi după legă siguripsiţi, dacă nu va fi vederată
primejdie spre paguba lui, sau dacă plata banilor nu le ar pricinui
o mare stiîmtorire, încât să nu poată plăti fără înstrăinare de lu-

cruri nemișcătoare, sau dacă dintru

aceasta va înceta

pot avea din meşteşugul sau neguțitoriea

câștigul ce

lor.

2) Laurent. V. 52. V. şi supră, p. 15 şi 1172, nota 2.
-4) Laurent. V. 55.— Contra. Epitropul, în asemenea caz, va datori dobândile

din

diua

de

când

creanța

minorului

a

devenit

esigibilă.

Valette sur Proudhon. II. p. 362, observ. IV. Boileux. II. p. 412.—

După

Demolombe

datori procentele

(VII. 616)
din

diua

de

şi Mareads
când

(II. 258), epitropul
nu

creanța

a devenit

esigibilă,

va
de

cât atunci când el n'ar fi vărsat în casă la diua termenului banii
“ce datorea.-Ambele aceste păreri sunt însă inadmisibile, pentru că

ele se întemeiează pe presumţiunea că epitropul ar fi întrebuințat
banii în folosul seu din momentul espirărei termenului, presumțiune care nu se vede statornicită

de nici un teest de lege,
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voarea minorilor '); de fapt însă, epitropul nu va avea nici un
interes a invoca prescripţiunea, căci, el trebuind să se esecute
pe sine însuși (futor a se îpso exigere debuit), a fost un reu ad-

ministrator dacă nu s'a esecutat la timp, de unde resultă căsel
va trebui să plătească minorului ca despăgubire pentru reaua, sa

administraţiune toate sumele care ar fi fost prescrise în cursul
tutelei (Maread. II. 258. Laurent. V. 55), minorul fiind garantat pentru toate actele de rea administrare prin ipoteca legală pe care
o are asupra bunurilor epitropului seu. (Art. 1762.)
Iirebuiuţa-—
Epitropul poate singur şi chiar trebue să facă ca capitalurile

Art, 399. Şi veniturile minorului să nu remâie neroditoare.
Cumparare
In cât privește cumpararea; de imobile, fie cu bani pe şin, fie

de imobile. pe credit, V. supră, p. 172, nota 1.

VendareamoEpitropul poate singur şi chiar trebue să vândă, la întrarea
bilelor “or. sa” în gestiune, mobilele corporale ale minorului. (Art. 396.) Cât

P9396.*

pentru mobilele incorporale (Art. 474), epitropul nu le va putea
vinde de cât cu învoirea sfatului de familie și omologarea tribunalului. (Art. 401.) (V. supră, p. 161, nota 3.)
II. Actele absolut întergise epitropuliă.
Art. 390, $ 2. 'Tutorele nu poate nici cumpara bunurile minoruluă, nici a le lua în arendă, nici a primi cesiunea a vre unui drept sau
a vre unei creanţe în contra pupilului seu. (Art. 309, 1294 urm. 1308 $ 1,
1391 urm.

1410 urm.

C.C. Art. 47

L.

din

1840. Art.450 C.Er. modificat.)

Art. 1308, $ 1. Sub pedeapsă denulitate, nu se pot face adjudecatari, nici prin persoane interpuse: tutorii ai averei celor de suba
lor tutelă. (Art. 390, 812, 940 urm. C. C. Art. 1596 C. Fr.)

|umpararea

Epitropul este în princip oprit

de a cumpara

bunurile

mi-

.
y
.
Ra
norului,PMI- DOrului,s fie mișcătoar
e sau nemișcăto
are, fie de bună . voe, fie la
mezat public?), pentru că el ar avea interes a le cumpara cât
se poate de eften, pe când datoriea sa de bun administrator este
-

1) V. Art. 1875.—In regulă generală, prescripțiunea nu curge în contra minorilor şi interdieţilor (Art. 1876), cu escepțiune îusă pentru preseripțiunele cele mici care se îndeplinesc prin mai puţin de
10 ani (Art. 1903—1908). V. Art. 1966 cod Calimach (1495 Austriac), după care nici usucapiunea, nici preseripțiea nu curgeau nici
odată între epitrop şi nevârsnic.
Cumpararea

la mezat şi

cod, Anăr.
onlei.

?)

La

Romani,

din contra,

şi în vechiul

drept

al Franciei,

cumpara-

rea averei nevârsnicului de cătră epitrop era validă, dacă

era fă-

cută în public şi de bună credinţă, palam et bonâ fide. (L.584
şi 5. Dig. Lib. 26. Tit. 8.)—Vegi şi Codul lui Andi. Donici $ 19,

Cap.
pere

28, nnde se glice că, cu toate că epitropul nu poate să cum-

din

lucrurile

copilului

totuși de se va vinde un lucru

cu

sultan mezat, el poate se adaogă la harecii, şi de va da alt
muștereu ceea ce au dat epitropul, acela se protimiseşte, ear
când nimene nu va adăogi, poate epitropul să adaogă şi să cumper
e numărând îndată prețul cumpărăturei, ear întralt chip de va
cumpara să
fie

îndatorit a da îndoit.
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de a le vinde cât se poate de scump. „Epitropul, dice Art. 29
din codul Caragea (Cap 21, P. III), nu poate cumpara lucrul
celor ce sunt sub epitropiea lui în câtă vreme este. epitrop.!)*
Dreptul

de

a cumpara

bnnurile

copilului

sau a primi

în Administra-

contra, lui cesiunea vre unui drept sau a vre unei creanţe este tor legal.
interdis nu numai epitropului, dar şi tatălui administrator legal.
(V. supră. p. 34 şi 35, nota 1, unde se discută controversa.)
Epitropul poate însă prin escepţiune să cumpere averea ne- Casuriescepvârsnicului: 1* atunci - când el ar fi: creditor ipotecar al mino- [ionale
în care epitropul
rului,4 în care caz minorul va fi asistat în procedura vândărei poate să

de un . tutore ad hoc
(Art. 747 C. C. .şi 693 Pr.deCiv.),ee şi în fine, 20” rea
cumpere
avenevârsni.

atunci când epitropul
norul, căci calitatea
esercițiul drepturilor
__Epitropul este, de

ar fi coproprietar în indivisiune cu micului.
sa de epitrop nu poate ca să nimicească
sale de creditor sau de proprietar.?)
asemene, oprit a lua în arendă sau cu chi- Avendarea

rie bunurile minorului, fie chiar prin persoane interpuse. (Art. isa imobile.
1308.) Această proibiţiune la noi este
şi altă dată sub legiuirea, de la 1840,
cepțiune, pe când în Francia, consiliul
torize pe subrogatul tutore a închiria
vârsnicului. Aceeași proibiţiune esistă

absolută, după cum
şi nu sufere nici 0
de familie poate să
epitropului imobilele
la noi și în privinţa

tălui administrator

p. 35, nota

Cumpararea

legal. (Vedi

bunurilor

supră,

nevârsnicului

sau

era lor minor
es- ţiune Sg.
aulutăneta-

1, la fine.)

arendareaII

lor
de5
y

Anularea,ui

cătră epitrop ar fi anulabilă, chiar dacă ea ar fi fost făcută prin epritde lege.
yi_y

.

.1y

.

Art.

1308.

2) Epitropul, dice $ 13 din codul lui Andr. Donici (Cap. 28), nu poate Controversăsă cumpere din lucrurile copilului, nici curatorul, nici procuratorul : „'Tutor rera pupilli emere non potest. Idemque porrigendum
est ad similia, id est, ad curatores, procuratores, et qui negotia
aliena gerunt. (Li. 34, $ 7, Dig. Lib. 18. Tit. 1.) Este de obser-

vat că asemene proibiţiune, admisă şi în legiuirea
41), nu'şi are ființă nici în codul Calimach,

de la 1840

($

nici în acel Austriac.—

La Romani, epitropul nu putea să cumpere bunurile impuberului, nică Dreptul Rosă le ieie în arendă, nici să facă ori ce actjuridic cu nevârsnicul, fără
ca acest din urmă să fie asistat de uncotutore. (L. 5, Pr. și $Ş2,
sau drepDig. Lib. 26. Tit. 8.) Cât pentru cesionarea: creanţelor
turilor minorului, ea era absolut oprită epitropului, tituto sive vneroso, sive gratuito, şi asemene proibițiune subsista nu numai în
timpul curatelci, dar şi în urma încetărei ei, neque solum guam-

dia curator fuerit, sed et postea illum ab ejusmodi cessione prohibemus. (Novella 72, Cap. 5.) Această Novelă era decă mult mai

%

aspră de cât dreptul actual.
III. 559.
Demolombe. VII. 753, 154. Laurent. XXIV. 45. Duranton.
Mourlon. I. 1202, Aubry et Rau. III. Ş 351,p. 240. Valette sur Proud-

hon. II. p.397, nota a. Duvergier asupralui Toullier. Tom. I.
în notă. D. P. 62, 2. 30. D. P. 67. 2. 120. D. P. 72. 2.53:
ceastă, escepţiune se întinde și la casul când epitropul ar avea
a minorului. Laurent,
fructul fie chiar pro parte a unui imobil
cit. şi Curtea din Paris. D. P. 56. 2. 228.

1251
—Ausuloco

man.
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persoane interpuse, căci este de princip că nu se poate face
indirect ceea, ce este oprit pe calea directă. Nulitatea este însă
relativă

și war

putea

fi propusă

de cât de minor, în favoarea

cărui ea a fost înființată.”) Incapacitatea sau mai bine dis proibiţiunea care resultă din Art. 1308 a fostdeci stabilită în con-

tra incapabilului,

Cumpararea
uui drept
creanţeîn
contra ino-

pe când

în regulă generală,

incapacitatea are

din contra, de scop apărarea incapabilului contra propriei sale
inesperienţe. (Art. 952.)
Epitropul mai este încă oprit de a primi cesiunea vre unui
drept real ori personal sau a vre unei creanţe în contra epitropisitului, fie chiar şi prin persoane interpuse, neque per se,
negue per interpositam personam, după cum se esprimă Novella 72.

Această proibiţiune este absolută, pentru ca epitropul să nu se
poată înţelege cu cei de al treile spre a face sărenasocă
ereanţă care poate ar fi fost plătită, ?) Legiuitorul a voit deci să

Epitropul
Die preate
tarul unei
aiuearie ori
a minorului
eee alu
tenire. Con-

oprească pe epitrop de a specula în dauna minorului şi facă
tot o dată cu neputinţă ori ce fraudă.
Din cele mai sus espuse resultă că epitropul ar putea să deVie proprietarul unei creanţe sau a unui drept conțra minorului prin moştenire ab intestat sau testam
donaţiune între vii, dacă donaţiunea este entară, și chiar prin
însă sinceră şi de bună
credinţă, căci legiuitorul a înţeles a, opri numai cesiunele
cu
titlu oneros, adecă cumpararea din partea epitropului de creanţe
ori de drepturi în contra nevârsnicului; aceasta este adevăratul

îroversă.. înțeles al cuvântului cesiune în Art, 1309, 1396, 1402, ete.,
şi acest

Subrogarea
epitropului

înţeles se întărește şi prin împrejurarea că legiuitorul vorbeşte
despre strămutarea creanţelor la, titlul venglărei.*) (Art. 1391—1404.)
Se poate

în drepturile datorie-

întâmpla,

.

că epitropul

a minorului,ya în

care

caz

-

să plătească

este

cu

necontestat

banii sei o
j

că

,

epitropul
minorului, va fi în drept a cere aceşti bani înapoi, pentru
că altfel nevârs3
Ar,

1108, Conroversă,

1) Demol. VII. 75, Troplong. Vente. |. 194. Durant. XVI.
139. Laurent. XXIV. 50. Dim. C. Popescu, în Dreptul
pe 1881, No. 26.—
Contra. Bonachi, I, p. 726, după care nulitatea
fi absolută, (Art.
966, 968) şi earecitează în acest din urmă sens pear Windsch
eid, Zur
Lehre

des Cod. Nap. von der Ungiiltigkeit der Rechisgeschăft
e, p. 110.
*) Pentru ca cesiunea să fie însă oprită, trebue
ca în momentul când
ea se face să confere o acțiune epitropului,

fie

în contra persoanei,
fie în contra averei nevârsnicului. Laurent. XXIV,
52 şi Curte din
Agen. D. P.
45. 4. 515.

3) Laurent. XXIV. 52. Demolombe. VII. 759—1762.
Mourlon. 1. 1204.
Duranton. III. 600, nota 2. Valette. Explic. Som.
p.242 şi Cod. Civ.
p. 950.

Aubry et Bau. I. $ 116. p. 494. Mass6-Verg6.
1. p. 446,
nota 3. — Contră. Zacharize (ed. Mass6-Verge)
teest, loco-eit. şi Demante,

II, 206

bis V,

după

care

epitropul

n'ar

putea

primi cesiunea uuei creanţe sau a unui drept în contra
minorul
ui
prin o donaţiune fie chiar serioasă şi de bună credință,
potrivit novelei 72,

aut per donationem,

aut per venditionem, aut alio guotibet modo.

_
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nicul sar îmbogăţi în dauna epitropului. Mai mult încă de cât

atâta, epitropul va putea,

pănă la concurența

chiar în asemenea caz, să se folosească

sumei

ce ar fi plătit în realitate

ce se numește subrogațiunea legală sau convenţională (Art.

de ceea
1107,

1108), şi să dobândească astfel drepturile alipite la creanţa
primitivă, precum ipoteca pe care ar fi avut-o creditorul minorului ete., căci subrogaţiunea şi cesiunea de creanţă sunt două
acte diferite, şi subrogaţiunea departe de a fio speculaţiune pe-

riculoasă pentru minor,

Dacă epitropul

îi este din

contra folositoare.!)

ar fi primit o cesiune

în contra minorului, Anularea

nesocotind astfel disposiţiunele positive ale legei,

ne va putea fi anulată
sau emancipat,

sau

după

după cererea

această

minorului

cererea noului

cesiu-

tractată tn

devenit major contra lege.

epitrop, ori a unui

€-tivă. Contro.

pitrop ad hoc, sau în fine, după cererea moștenitorilor minorului. — versă.
Nulitatea este relativă, ear nu absolută, pentru că legiuitorul
na înființat asemene proibiţiune de cât pentru a apăra interesele
minorului.

Cu

alte cuvinte,

minorul,

în lipsa lui moşteni-

sau

torii lui au facultatea de a respecta cesiunea sau de a cereanularea ei. In acest din urmă caz, dacă cesiunea se va declara
nulă de justiţie, creditorul care fusese plătit de cătră epitrop
devine din nou

creditorul

prețul cesiunei pe

care

minorului, având
Varfi primit

în

a restitui epitropului
lucrurile fiind

realitate,

astfel puse în starea în care erau înaintea contractărei cesiunei?.)

*) Laurent. XXIV. 53. Valette. Explic. Som. p. 242 și Cod. Civ. p. Subrogaţiu552. ldem. Valette sur Proudhon. II. p. 401. Demolombe. VII. 110— nea epitropu114. Masse-Verge. 1. p. 446, nota 3. Marcade. II. 247. Demante. tarile E

11. 206. bis. VII. Aubry et Rau. 1. $116.p.424, nota 6. Bonachi, L. nului este
p. 129.
— Contra.

Duranton. Il. 601:

602.

Magnin.

IL. 663. Fremin-

permisă.

ville. I. 792 şi 793, care nu admit acâstă soluţiune de cât în pri- Controversă.
vința snbrogaţiunei legale, ear nu în privința acelei convenționale,

sub cuvânt că subrogaţiunea consimțită de creditor (Art. 1107) ar

fi o adevărată cesiune, ceea ce nu este esact, după
foarte bine Aubry et Rau (T. III. $ 321.)— Remâne

cum dovedesc
însă bine în-

ţeles că subrogaţiunea care mar fi serioasă şi care ar ascunde un

act de speculaţiune, o cesiune de creanţă, va putea fi anulată de
judecători, căci ei trebue să aibă în vedere natura operaţiunei

părţilor, ear nu numele ce părţile ar fi dat contractului: non ser-

moni res, sed rei est sermo subjectus. Mourlon. 1. 1205 şi Subrogations, p. 29 și 32. Aubry et Rau. |. p. 424, nota 6, $ 116.
*) Laurent. XXIV. 54. Aubry et Rau. |. $ 116, p.425. Massc-Verg€.

I. p. 446, nota 3. Demolombe.

VII. 761. Demante. 11. 206 bis. IV.

Ducaurroy. 1. 649. Duvergier asupra lui Toullier. 1. 1232, noța a. Valette. Explie. Som. p. 239 și Cod. Civ. p. 551, No. II bis, care .revine asupra primei sale opiniuni. Dim. C. Popescu, în Dreptul pe
“1881, No. 26.—Contră. Cesiunea este lovită de o nulitate absolută

ca toate convenţiunele nelicite (Art. 966, 968), cedentele păstrându-și toate drepturile sale în contra nevârsnicului şi restituiud e-

pitropului prețul cesiunei. Duranton.

II.

603,

Valette sur Proud-
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Fata înte-

Minorele,

în urma

1.—TIT. X.—CAP. I1.—ART. 300, $ 2 şi 1308,Şi.

majorităţei sau emancipațiunei sale, are

ete“4%. deci facultatea de a respecta cesiunea, recunoscând de creditor

a? inapli-pe epitropul seu. In acest caz însă,
ie. Conte. libera

de epitrop

plătindu'i

numai

minorele nu se va putea

preţul

real al cesiunei, ci va

ar fi fost

făcută în urma înce-

versă. . trebui să-i plătească valoarea, integrală a creanţei, epitropul neputând să fie espropriat de un drept care este în patrimoniul seu.)
Legea oprește pe epitrop dea primi cesiunea vre unui drept
sau a vre unei creanţe în contra pupilului seu, de unde resultă
că cesiunea

ar fi validă,

dacă

tărei epitropiei.?)
Incapacitatea
Incapacităţi
le fiind de strictă interpretare,
rt. 390 şi
,
E
.
:
1308 nu se Sine că Art. 390

Pee

și 1308

se înţelege de la

.

nu sunt aplicabile de cât tutorului . fie

legitim, testamentar sau dativ, precum şi barbatului care ar fi

silialui jude- cotutorele

femeei

sale în ipotesa Art.

348.

Aceste

disposițiuni

ciar. Coniro-nu pot însă fi întinse prin analogie la curator sau la consiliul
judeciar, care se bucură de capacitatea dreptului comun (Art.
1306), pentru că, mai întâi, anologie nu poate se esiste în specie,
hon, II, p. 399 care, după cum am vădut mai sus, a revenit asupra
primei sale opiniuni. Freminville. II. 794. 'Paulier.
II. p. 69.— In
fine,

după 'Toullier (1. 1232), Mareade (II. 246) şi Delvincourt. (|.

p. 296, note asupra
_ vul

ar îi liberat,

nu

p. 123, nota 6), totul ar fi desființat

pentru

că obligaţiunea

ar fi stânsă,

şi minoci pentru

că nar avea cine să urmărească acţiunea (defectu actionis), nici

cedentele, care prin cesiune ar fi perdut toate
drepturile sale, nici
cesionarul, care n'a putut dobândi nici un drept
în
In acest sistem, epitropul perde. deci preţul cesiunei contra legei.
,
s'a conformat legei, ear minorele este cu desăvârş pentru că nu
ire liberat cu

ioate că n'a plătit nimic, Nu cred însă că această
părere, formal
admisă la Romani prin Novella 72 cap. 5, să
poată
fi susținută
astăi Cu succes, pentru că, pe deo parte, minorele
ar fi liberat fără
a plăti nici un ban, ceea ce este contrar echitaţei
, ear pe dealta,
pentru că epitropul ar fi despoiet de drepturi
le sale fără un anume
tecst

,

de lege, ceca ce mi se pare cu atât mai inadmisibil,
cu cât
legiuitorul se esprimă formal când el
voeşte ca epitropul să'și peardă
dreptul seu. (V. de pildă Art.
395 $ 2.)

) Laurent. XXIV. 54. Frâminville. [1..795,
nota 3. Valette. Explic. Som. p. 240 şi Cod.Mass6-Vergt. 1. p. 446,
Civ.

p, 551.—Contrd.
Demolombe. VII. 168. Mourlon.
1209, Ducaurroy. I. 649 în fine.
Demante. II. 206 bis IV. Aubry IL.et Rau.
I. $ 116, p. 425, nota 10.
După

aceşti autori, minorele s'ar putea libera de epitrop număprețul cesiunei

râudu'i numai

| aaa

. (Argum. din

Arţ.

1402.)

Acest

teest

e pscopliune admisă numai în favoarea debitorului codat

nu mi se pare aplicabil
specie minorului.
*) Demolombe. VII. :9t0s,
764.—La Romani, din contraîn proibiţi
unea prescrisă de Novella 12 subsista chiar
în urma

încetărei

curatelei. (V.
p. 187, nota1 în fine).—Din
sus espuse mar resultă încă
că cesiunea primită de epitropcele armaifi validă
dacă creanța era în
contra,
altei

persoane şi ar fi trecut
îă urma contractului de
Cesiune asupra minorului. Demolombe.numai
VII. 757 şi D. P. 51. 2. 245,

CÂRMUIREA EPIPROPIRĂ,
— ART. 390 $ 2 şi 13, S1.

i9i

fiind vorba de o escepţiune, şi apoi nici o analogie nu esistă
între epitropul, curatorul şi consiliul judeciar, fiind că cel dintăi administrează sub a sa respundere averea incapabilului, pe
când cei de al doile nu fac de cât să asiste în unele casuri pe

persoanele supuse protecțiunei lor.) (Art. 428 şi 458.)

|

Aceste incapacităţi nu sunt de asemene, aplicabile acelor care Consiliu în-

ar fi gerat epitropiea numai de fapt, nici consiliului

îngrijitor Er

ae

ce gar fi orânduit mamei conform Art. 345, pentru că acest consiliu
nu este un epitrop, ci un mandatar. (V. supra, p. 66, nota 4.)
Această incapacitate este însă aplicabilă tatălui administrator Art. 390$ și
legal în timpul căsătoriei, pentru că el nu este menit a asista Da
numai pe incapabil, ci administrează averea sa sub a sa res- tăluiadminis-

pundere, întocmai ca şi epitropul. (V. supra, p. 35 tecst şi nota, 1.) (2497 egal.

Afară de actele anume interdise epitropului prin Art. 390 şi Bpitropul nu
1308, mai sunt şi altele pe careel nu le poate face nicio dată, Po eve
nici chiar cu autorisarea consiliului de familie și omologarea, rea minoru-

tibunalului:

Astfel, epitropul nefiind de cât un simplu admi-l Htulo 81%

nistrator, nu poate dispune de averea minorului iifulo grataito,
că numai fitulo oneroso, şi încă şi atunci cu îndeplinirea tuturor
formalităţilor prescrise de lege. 2?) (Art. 396 și 401.) Epitropul
nu va putea deci să renunțe în mod gratuit la derpturile ce
ar avea minorele, de pildă la o prescripţiune dobândită în profitul seu, sau la o donaţiune făcută în favoarea sa.)

i

Epitropul nu poate să facă un compromis asupra drepturi-Epitropul nu
lor mobiliare şi imobiliare ale nevârsnicului, deşi Art. 340 Pr. o npromis.

Civ. şi 1537 C. O. permit compromisul, contrar teestului fran- Art. 359 i
cez, în toate casurile în care e permisă şi transacţiunea, penversă.
tru că după Art. 339 Pr. Civ., numai persoanele care au libe) Laurent. XXIV.

46. Marcade.

VI. Art. 1596. |. Aubryet Rau. III.

$ 351, p. 241. Duranton. XVI. 135, 136. Duvergier. Vente. Î. 188.—
Contra. Freminville. Minorite. |. 164.—In fine, după Troplong, Vente,
1. 187, atât curatorul cât și consiliul judeciar nar putea cumpara

bunurile minorului emancipat sau a râsipitorului, de cât la mezat

public; ei nar putea să le cumpere de bună voe, pentru că ei trebue să asiste pe minor sau răsipitor la vândare, și ştiut este că
memo potest esse auctor în vrem suam.— Codul lui Andronachi Donici
reproducând principiile dreptului Roman (L. 34, $ 7, Dig.Lib.18,
Tit. 1), intindea escepţiunea şi la curatori. (V. supra, p. 181, nota 1.)

*) Laurent. V. 98. Aubry et Rau. I. $ 113,p. 408. Demolombe. VII. Presenturi
125.—Epitropul va putea însă, ca și mandatariul omnium bonorum,
să facă în numele minorului presenturile mici sau gratificațiunele
remuneratorii care se obicinuese a se face, de pildă la anul nou
la slugă, învăţătoră sau la alte persoane, fie chiar şi la rudele minorului, căci asemene presenturi departe de a constitui un act de
disposiţiune, întră în cheltuelele obligătorii : solemna munera pa-

rentibus cognatisque tutor mittet.

(li. 12, $ 3. Dig. Lib. 26. Tit.

1.) Vegi Demolombe şi Laurent, loco supră citat.
3) Demolombe. VII. 177. Aubry et Rau. I. $ 113, p. 408,

|
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CODUL CIfit. —— CARTEA î. — TIT, &.—CAP. 11. — ART. 390, $2,1308, $ 1

rul eserciţiii al drepturilor lor pot să reguleze
decata contestațiunei lor, și nu se poate dice că
vea liberul eserciţiă al drepturilor minorului.!) (V.
Arbitri neceCât pentru arbitrii siliți, desființați prin noul
50-60 Să, din 1887,

nu mai

prin arbitri juepitropul ar aşi supră, p. 34.)
cod comercial

remâne nici o îndoieală că ei puteau

să ju-

Com. vechiii. dece prigonirile dintre minori pentru pricini de tovărăşie, căci
ei erau judecătorii firești ai părţilor. (Art. 50—60 Cod. Comercial

abrogat.) (Demolombe. VII.

182.)

Acte dealtă
Afară de actele relative la, administraţiunea averei despre
dise epitro- care am vorbit pănă acum, pe care epitropul nu le poate face,
pului. got mai sunt încă şi acte de altă natură care'i sunt interdise : Ast,
149, ete. fel, epitropul
nu poate să facă nică o convenţiune cu minorele

ajuns la majoritate înaintea. espirărei unei luni de la predarea definitivă a socotelelor (Art. 419); epitropul, dacă nu este

ascendent, nu poate primi nimie de la minor, nici prin donaţiune, nici prin testament, dacă socotelele definitive ale tutelei

mau fost date și primite (Art. 809); epitropul sati curatorul nu

poate, de asemene, să se căsătorească cu nevârsnica ce sar afla
sub epitropiea sa?) (Art. 149); epitropul n'ar putea adopta în cursul

epitropiei pe nevârsnicul care sar afla sub epitropiea sa. etc.*)
1) Demolombe.

VII. 178—782.

Aubry

et Rau.

1.$

113, p. 408.

Marcade. II. 214. Demante. II. 228. Laurent. V. 100. Aceeaşi soluţiune era
admisă şi la Romani:

Minores,

si în judicem

comprom

iseruni, ei tutore auctore stipulati sunt, integri restitut
ionem
adversus talem obligationem jure desiderant. (L. 34, $
1. Dig. Lib,
IV. Tit. 4, de minoribus.)—Contră. Epitropul poate
face un compromis în materie mobiliară, îndeplinind formalităţile
preserise de
Art. 413 pentru transacţiuni. Demian. Procâd. Civ. p. 62. Boucher.

|
Dreptul
vechiiişi drepan

Adopţiunea
opitropisitu
epitrop.
Dreptul
vechiti și drep-

Manuel des arbitres. 948. — Codul Italian (Art. 296) permite
episă facă

tropului

un compromis

sau

o transacțiune

cu invoirea

sfatului de familie.
*) Această proibiţiune esista şi în vechia noastră legislaţ
iune. V. Cod.
Caragea, Art. 5, Cap. 16, Partea III, Cod. Andr. Donici
28 şi Cod. Calimach Art. 98 și 99 nereproduse în codul $ 22, Cap.
Austriac.
V. şi Tom. 1, partea II, p. 16. Această proibiţiune
își
avea
ființă
și în dreptui Roman. V. L. 67, Dig. Lib. 23, Tit.
11,
de
ritu
nupbarum şi L î. Dig. Lib. 48. Tit. 5, ad legem
Juliam, de adulteriis.
V. şi Cod. Lib. V. Tit. 6, de interdicto
2) V. în această privință, Tomul I, partea matrimonio ete.
II,
dopțiune era formal oprită în codul Carag p. 335.— Asemene aea, unde se dice că epitvopul în diastima epitropiei nu face
fiu de suflet pe cel de sub
epitropiea sa. (Art. 4 P. IV. Cap. 5.) V. şi Codul
lui Andr. Donici,
$ 15, Cap. 28, după care, epitropul sau
curatorul, adecă purtă.
torul de grijă, nu poate să iea fiu de suflet
pre copilul ce “lare sub
a sa epitropie, pănă nu va trece de
20 de ani, Aceste proibiţiuni
sunt luate din dreptul Roman: „mec
ei
tutelam vel curam alicujus administra permittitur adrogare qui
vit, si minor vigintiguingue
annis sit qui adrogatur, ne forte cum
ded adroget, ne rationes .
reddat.“ (L 17, Pr. Dig. Lib. 1. Tit,
1, de adoptionibus.)
N

=
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III.

Actele pe care. epitropul nu le poate face fără.
- învoirea, sfatului de familie.
Aceste acte sunt privitoare: 1* la primirea sau lepădarea

unei moștenită;

2* la primirea

unei

donaţiuni;

sau încuviințarea unci acţiuni imobiliare;
cerea unei împărțeli.
10 Srimizea

Art. 405.

saw

fe pădazea

Tutorele nu va

putea

we

3* la pornirea

şi în fine, 4 la famogteniziă,

primi, nici

refusa o moştenire

căută (sau mai bine dis cuvenită) minorului, fără a avea mai îutâi a-

utorisarea consiliului de familie; primirea nu se va face de cât cu beneficii de inventariă. (Axt. 357 urm. 406 687 urm. 695 urm. 104, 113,

151, 152, 841 C. C. A. 102—107 Pr. Civ. A. 62 L. din 1840. A. 461 Pr. Civ.)
Art. 681 $ 2. Minorii şi interdişii nu pot face valabilă accepta:
fiunea unei moşteniri de cât conform disposiţiunelor titlului de la mi-

noritate, tutelă şi emancipaţiune. (Art. 405 C. C. Art. 776 C. Fr.)

Art. 406,
La caz când succesiunea relusată în numele minorului nu sa primit de o altă persoană, ea se va putea reluu, sau de ta-

torele autorisat prin o nouă

deliberațiune a consiliului de familie,

sau

de minore ajuns la majoritate, însă în starea în care succesiunea sar
găsi la reluare, şi fără a se putea ataca vândările sau alte acte care

sar fi făcut

legiuit în timpul vacant, sau mai

moştenireaa fost vacantă.

bine

dis în timpul

(Art. 405, 417, 688, 695 urm.

701,

1876, 1882. C. C. Art. 462 C. Fr.)

cât

124, 725,

Epitropul are nevoe de autorisarea prealabilă :) a sfatului
de familie, atât pentru a primi, cât și pentru a lepăda o moştenire în numele minorului. In caz de a se încuviinţa primirea
unei moșteniri, acceptaţiunea nu va putea să aibă loc de cât
sub beneficii de inventar, prin o anume declaraţie la grefa tribunalului judeţului în care sa deschis moştenirea (Art. 704),
Deniru că astfel minorul să nu respundă de datoriele mortului
de cât pănă la concurenţa valoarei bunurilor ce el a primit, în-

îra vires bonorum.?) (Art. 113.) Cu toate că minorul nu poate

ÎN

') In regulă generală, autorisarea se dă înaintea sevârşirei actului pen-

tru care ea este cerută (v. și Art. 401); nimic mar împedeca însă

pe sfatul de familie de a ratifica primirea moștenirei făcută fără avi-

sul prealabil al consiliului, daca acest act a fost folositor minorului. Demolombe. VII. 749. V. şi înfră, p. 208, nota 2.
NR
*) Facerea catagrafiei înaintea primireă moştenirei este preserisă şi, Dreptul
și drepde Regul. Organic al Valachiei (Art. $ în medio, Anecsa 5, Cap. echiii
tul Roman,
VIII); ea nu este însă preserisă nică de legiuirea din 1840, nici de

codul Calimah,
se putea

face

după care primirea sau lepădarea

fâră

învoirea

comisiei

epitropiceşti.

moştenirei

(Art.

308

nu

Cod.

Calim. 233 Austriac.) După codul Caragea (A. 9. P. IV. Cap. III)
modificat prin Regul. Organic, epitropul sau ruda cea mai de aproape se cade: să chibznească prin știrea judecăţei dacă nevârsni-

cul trebue sau nu să primească moștenirea.—La Romani, epitropul
nu era obligat a primi moștenirea numai de cât sub beneficii de

13
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nici întrun caz să plătească peste ceea cea primit, legiuitorul
totuși prescrie autorisarea sfatului de familie, pentru că acceptaţiunea chiar sub beneficiii de inventar obligă pe minor atât
la plata, tacselor de înregistrare, care se rădică la 3%, dacă este
rudă, colaterală cu defunctul pănă la gradul al patrulea inclusiv,

şi la 6], dacă e rudă mai departată. (Axt. 31. L. Timbr. din 1886),
cât şi la raportul

la masa

succesorală

a tuturor

sumelorce el

ar fi primit de la defunct direct sau indirect fără dispensă de
raport. (Art. 751.) Consiliul de familie, carele se va convoca
potrivit Art. 356 și urm., suveran apreciator al interesului mi-

norului, va trebui să hotărască lepădarea moştenirei atunci când
sumele primite de cătră minor dela defunct
cât partea carei sar cuveni din moștenire,
rele va beneficia de liberalităţile defunctului,
tele porţiunei disponibile. (Art. 752 și 841.)

ar fi mai mari de
în care caz, minocel puţin în limiEată pentru ce le-

giuitorul prescrie autorisarea, consiliului de familie.
Critică la adresa legiui-

torului.

In cât priveşte însă renunțarea la o moştenire imobiliară, legiuitorul ar fi trebuit să mai prescrie încă, pe lângă autorisa-

rea consiliului de familie, şi omologarea tribunalului, pentru că

descendenții având sesina, adecă posesiunea moştenirei de drept
(Art. 653), renunţarea din partea lor cuprinde o înstrăinare, şi
înstrăinărele de imobile sunt supuse atâtînvoirei consiliului de

familie cât și omologărei tribunalului. (Art. 401.)
Aceasta nu trebue însă să ne autorise a cere pentru asemene tenunțări şi omologarea tribunalului, după cum susţine
Delvincourt (I, p. 299, nota 1 asupra p. 125), căci această părere este în contra teestului, care nu prescrie
de cât autorisarea consiliului de familie.?)

Anulareaae-

în toate casurile

Aceptaţiunea moștenirei făcută pur și simplu cu autorisarea

ceptaţiunei

sau epică 9 consiliului

de familie,

sau chiar

moștenirei inventar făcută de epitrop

făcută tără

fără

acceptaţiunea

autorisarea

sub

beneficii de

consiliului, ea şi re-

formele le nunţarea făcută fără o asemene autorisarea, sunt atâte acte care vor

gale.

putea fi anulate în interesul minorului. ?)

inventar, însă efectul pentru minor era tot acelaș, de: vreme ce epi-

tropul trebuea: în tot-deauna să facă catagrafiea averei moştenite.
(L. 24. Cod. Lib. V. T. 37. deadministr. tutor, şi L. 7, Dig. Lib.
26. T. 1.)—Epitropul nu avea însă nevoe de nici o autorisaţiune pentru
a primi sau lepăda moştenirea cuvenită minorului. Lastit. Ş 1. Lib.
1. T. 21.—L.

”
*)

9$3,

Dig.

Lib.

26. Tit.

83—L.8.

Dig.

Lib.

29. Tit.

2—L.7$1șiL. 8. Dig. Lib. 37. Tit. 1.—L.7, Cod. Lib. 6. Tit. 9 ete.
Demolombe.

VII. 696.

Laurent. V. 70.

Valette sur

Proudhon.

II.

p. 380. Demante. IL. 222 bis. îl. Aubry et Rau. I. p. 402, $ 113,

Duranton. III. 517. C. Toulouse. Repert. Dalloz. Minorize. 498.
Aubry, et Rau. loco cit.— După Delvincourt (1. loco cit.), primirea

pură şi simplă a moştenirei făcută de însuşi minorul ar finulă sau

ar fi validă numai ca moştenire beneficiară, după interesul mino-

CÂRMUIREA EPITROPIRĂ, — ART. 405, 406 şi 687 $ 2.
Art. 405

vorbind

în termeni

generali

de primirea

195

sau. lepă- Autorisarea

darea unei moșteniri, trebue să decidem că această disposiţiune pisi ni de
se aplică atât la moștenirea ab intestato, cât şi la acea testa. neapărată şi

mentară, Și prin urmare și la legaturi (Art. 887), de unde ze Dea
sultă că epitropul va avea nevoie de autorisarea sfatului de fa. lor, fie chiar

milie pentru a primi în numele minorului ori ce legat, fie el Casă.
chiar particular sau singular.!) (Art. 899.)
Legea prescrie autorisarea consiliului de familie atât pentru Inlocuirea,
primirea cât şi pentru lepădarea,

că, în casuri urgente,

unei

moşteniri;

autorisarea se va putea

se înţelege

însă Citi tipu

da de tribunal

sau nal. Art. 367.

de judecătorul de ocol, pentru tutelele sătenilor, potrivit Art. 367, Deo sebire de
atunci când consiliul de familie legiuit convocat nu se va a- francez.
duna la termenul prescris, ceea ce în Francia nu se poate admite, pentru că acolo lipsește Art. 367, care dă drept tribunalului
de a se îmbraca cu atribuţiunele consiliului spre a nu se compromite interesele minorilor prin întârgiere. (V. Laurent. V.70.)
Când epitropul a primit sau a lepădat o moștenire în nu-Facultateade
mele minorului, îndeplinind

formalităţele prescrise

de

lege,

atât, relua lepi.

primirea cât și lepădarea sunt în regulă generală irevocabile, dată Art.
și minorele nu poate dărâma sub cuvânt de lesiune actul făcut
”
de epitrop în limitele atribuţiunelor sale. Faptele epitropului,
cu alte cuvinte, obligă pe minor: factum tutoris, factum pupilli.
Legiuitorul permite, cu toate aceste, epitropului de a reveni asupra renunţărei

pe care el ar fi făcut-o

cu îndeplinirea

pres-

cripțiunelor legei, în caz când moștenirea, în urma acestei renunțări, ar fi fost primită de alţii.”) Moștenirea în acest din
rului, părţile interesate, adecă comoșştenitorii şi creditorii moștenirei putând

să silească pe minor

a lua un partid definitiv.

1) Laurent. V. 13.— Contră. Demolombe.
Rau. -]. $ 113, p. 402. Duranton.IIl.

VII. 703 şi 708. Aubry et

581, 582. Boileux. II. p. 432.

Acești autori disting între legaturile universale (Art. 888 urm.), acele a unei fracțiuni de moşteniri, adecă cu titlu universal (Art,
894. urm.)

şi legaturile

singulare.

cerând autorisarea sfatului

ori particulare (Art. 899 urm.),

de familie pentru

cele două dintăi, și

necerând nici o autorisare pentru legaturile singulare, afară de ca-

surile când şi aceste Gin urmă ar impune o sarcină oare care. Această distincțiune se întemeiează pe ințeresul minorului, căci le- gatarii universal și acei a unei fracțiuni de moștenire plătese datoriele şi sarcinele suceesiunei pănă la concurența părţilor lor (Art.
893 și 896), pe când legatarul singular nu este obligat la plata
datorielor. (Art. 909.) De aceea, autorii mai sus citați cred că autorisarea consiliului de familie nu este necesară pentru primirea în numele minorului
a unui legat singular. Această părere este însă greşită, pentru că cuvântul moștenire întrebuințat de Art. 405 cuprin-

de atât moștenirea ab intestat, cât și acea testamentară.
a
Ro*) La Romani, minorul care se lepădase de o moştenire putea so ieie Dreptul
man.
înapoi prin restituțiunea in integrum, pe care el trebuea s'o ceară
de la pretor (L. 1. Cod. si ut omise, hoered.); elnu putea însă so
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urmă caz se va putea relua, fie de minorul ajuns la majoritate,
fie chiar de însuși epitropul renunțător, însă numai sub bene
ficii de inventar (Art. 405), şi după o nouă autotrisare a sfatului

de

starea

familie.

In

ori

în care ea sar

ce

găsi

caz însă,

moștenirea

la primirea

se

va lua în

ei, și cu respectarea

vendărilor, ipotecelor sau altor acte care sar fi făcut în mod
legiuit de cătră curatorele acestei moșteniri în timpul vacanței
ci. (Art. 477, 124—121.)
|
Minorele poa
Acest drept de a reveni asupra renunțărei îl are, nu numai
pocte deep. minorele ajuns la majoritate sau epitropul seu, ci ori ce moștenitor

tmile
dobân- renunţător
în genere.
Art. 406 nu: este . deci o escepţiune, ci a-»
dite de cei
.
N

deal 3-leprio plicârea dreptului comun consacrat prin Art. 701, cu această
prese ipțite deosebire însă că moștenitorii majori care ar fi primit din nou
minorităței după un timp oare care moştenirea lepădată de dânşii vor tre-

10 sapă

Ul să respecte și drepturile

pil în specie. dobândit

în

contra,

moștenirei

pe care cei de al
preseripțiune,

prin

treile le ar fi
tecstul

Art.

701 fiind formal în această privinţă, pe când, minorele care va
Controversă.
|

relua,

fie singur în urma

majorităței

sale, fiă prin

epitropul seu

în cursul tutelei, moştenirea lepădată mai înainte de dânsul nu
va avea a respecta drepturile dobândite prin prescripţiune de
cătră cei de al treile în timpul minorităţei sale contra moștenirei
vacante,

pentru

că acceptaţiunea sa, având efect retroactiv pănă

în diua deschiderei moștenirei

(Art. 688), această moștenire a

aparținut prin o ficțiune minorului încă din momentul deschiderei ei, și prin urmare preseripţiunea n'a putut curge în contra

lui (Art. 1876);

eată causa pentru care

Art. 406

nu prescrie -

ca Art. 101 respectarea din partea minorului a, drepturilor dobândite de cătră cei de al treile prin preseripțiune. ”)
2

e.
a
Szimirec,

Mmet

u

o
vu
domaţiumiă.

„Art, 403.
Donaţiunea fâcută unui minore nu se poate priimi (să
înţelege de epitrop) de cât eu autorisaţiunea consiliului de familie.—

primească,
din nou, când moștenitorul. substituit o luase şi o adusese în stare bună prin vândără sau prin industriea sa. (L, 24. $ 2,
Dig. Lib. IV. Tit. 4, de minoribus.) Justinian modificând însă această
jurisprudenţă, permite fiului de familie care ar fi refusat moştenirea
părintelui seu s'o redobândească prin restituţiunea în integrum, plătind pe creditorii moștenirei şi astfel redobândind. lucrurile vândute
de dânşii în timpul minorităţei sale, Zunc etenim per în întegrum
restitutionem

non

denegatur ei adire hoeredilatem et ves recuperare,

et creditoribus paternis satisfacere.
(LL. ultimă. Cod. Lib.
31. de repudianda vel abstinenda horeditate.)
1) Laurent. IX. 455. Mareadâ. [IL. 939. Demante. TI. 111
„
Valette sur Proudhon. IL. p. 381,1V, Ducaurroy. II. 599.—
Demolombe.. VII. 101. Duranton. VI. 508. Valette. Laplic.

6. Tit.
bis. V.
Contra.
Som. p.

258 și Cod. Civ, p. 567 No. II, care revine asupra primei sale opiniuni,

>
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Ea (adecă acceptațiunea) va avea în privinţa minorului același. efect ca
şi în privința majorului. (Art. 357 urm. 801, 815, 819, 820, 8300. C.
Art. 63 L. din 1840, Art. 463 C. Er.)
Ă

|

La Romani, nu numai epitropul putea să primească în nu- Dreptul Romele minorului o donaţiune fără nici o autorisaţiune, dar chiar
însuşi minorul avea acest drept fără a fi asistat de epitropul seu.')
Astădi, cu toate că donaţiunea nu aduce nici o pagubă Dreptul acminorului, ci din contra îi mărește averea, totuşi primirea că
hal
este supusă autorisărei

consiliului

de familie,

care

va

esamina,

dacă donaţiunea nu are o causă imorală. Autorii caută a justifica intervenţiunea sfatului de familie invocând și alte cause,
precum posibilitatea pentru minor de a alimenta în viitor pe dăruitorul seu (V. Ast.

831

condițiunele ce'i ar impune
toate motivele,

cel mai

interesul. moral.
Primirea donaţiunei

$ 3), sau

sareinele

ori

donaţiunea.?) (Art. 829, 830.) Din

serios

de

de a esecuta

însă

cătră

şi mai

presus

de toate este

|
epitrop fără învoirea sfatului Neobserva-

de familie, sau de cătră însuși nevârsnicul, *) ar fi nulă şi marcă donnelor
lega nici chiar pe dăruitor, minorele având numai recurs în

contra epitropului seu. (Art. 814

şi 820.) Dacă însă epitropul

este dăruitor, se înţelege de la sine că aceptaţiunea se va face
de un ascendent conform Art. 815, sau de un epitrop ad oc. *)
Acceptaţiunea făcută de epitrop conform legei produce în Obserbarea
privința minorului aceleași efecte ca și în privinţa majorului, pai
adecă este irevocabilă, minorele având numai recurs contra e-

pitropului şi sfatului de familie.
ă
:
chiar și Dreptul as
sau
neemancipat
Donaţiunea făcută unui nevârsnica
R
og
Ax
.
:
a primi
careK nu qecendențţilor
815,
Art.
după
emancipat mai poate încă să fie primită
donaţiunea.

Axt. 815.
contractu pupillus sine tutoris auctoritate 0
accipienem
tradition
potest, adquirere aut sibi stipulando et per
do, etiam sine tutoris auctoritate potest. (L. 9, Dig. L. 26. Lit. 8,
de auctorit. et consensu tutorum.) V. şi Instit. $ 9. Lib. UL. Tit. 19.
-2) Omologarea, tribunalului ar fi neapărată, conform Art. 401 şi 402,
în caz când donaţiunea ar atrage pentru minor ca condiţiune sau
sarcină înstrăinarea sau ipoteearea unui imobil al seu. Vaiette.
Explic, Som. p. 262, nota 2 şi Cod Civil. p. 568, No. 1,
3) Numai minorele emapeipat poate primi donațiunea cu asistența eu- Minor emanratorului seu. (Art. 815 $ 2.) Aceasta nu împedică îusă pe părinții cipat At.
"
sau ceilalți ascendenți ai minorului emancipat de a primi dona-

Opini
1) Obligaria ex omni

4)

țiunea în numele minorului. Aubry et Rau. V. $ 652, p. 459,
Aceeasi persoană nu poate, întradever, să figureve în acelaşi

act

ca dăruitor şi ca representant al primitorului darului: nemo potest esse auctor în nem suam. Laurent. XIL. 249. Demolombe. VII.
706. C. Rouen. D. P. 53. 2. 26.— Unul din soţi ar putea însă în

calitatea sa de ascendent (Art. 815) să primeascăîn numele mino-

L
vului donaţiunea făcută de cela-lalt soţ. C. Paris. D. P. 50. 2. 10.—
zămisCopil
de
primi
putea
s'ar
nu
zămisluit
copil
unui
Donaţiunea care s'ar face

câtde tatăl ori mama, sa, sau de un alt ascendent. Lanrent. XII. 249,

uit
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CODUL

CIVIL.
—— CARTEA

IeTITLUL

X.—CAP,

IL-—ABT,

407,

face de cât a reproduce ordonanța franceză asupra donaţiunelor din 1131,de cătră părinţii sei, adecă atât de tatăl seu cât
şi de muma sa, care nu are nevoe în asemene caz de autorisarea bărbatului, pentru că ea nu lucrează în numele ei personal, ci intervine ca un representat legal al copilului. *)
Dreptul buAcelaş drept îl au şi ceilalți ascendenți a copilului, fără
ppilor Și a deosebire de secs și. de linie, chiar când ei n'ar fi epitropi şi
Ant. 815, când părinţii care sar afla încă în viaţă ar refusa donaţiunea,
Acceptaţiunea din partea părinţilor și acelor-lalți ascendenți
nu

este

supusă

la

nici

o formalitate;

numai

epitropul

care

war fi ascendentul minorului are nevoe de autorisarea sfatului de familie. Ascendenţii pot accepta singuri donaţiunea fă-

cută minorului, fără învoirea sfatului de familie, chiar atunci
când ei ar fi epitropi, pentru că această calitate nu le poate
rădica drepturile ce le conferă titlul lor de ascendenți. 2) ”

PrimireauAscendenţii sunt în drept a primi fără nică o formalitate donei donațiuni națiunea, făcută minorului, chiar dacă asemene donaţiune ar imControversă.pune
Acceptaţiu-

0 sarcină

nevârsnicului,

puterile ascendenţilor. ?)
Acceptaţiunea

făcută

căci legea nicăiri

nu mărginește

_
în

numele minorului

de

unul din

ascen-

dențiorleaga denţii sei, ca și acea făcută de epitrop, cu învoirea sfatului de
şi obligă în familie, leagă

pe nevârsnie

în mod

irevocabil,

căci ei fiind în

ip irevocă specie nişte mandatari legali ai minorului, actele făcute de dânşii
Controversă.în limitele puterelor ce le-dă legea leagă și obligă pe persoana,
1) Demolombe.

XX.

189.

Mourlon.

II.

667.

Laurenţ. XII. 246.

De”

mante. V. 74. bis V. Aubry et Rau. V. $ 652, p. 458, nota 2.— Contra:
Grenier. Donations. I. 64. Mama este în drept a primi fără nică
o formalitate donaţiunea făcută copilului, chiar atunci când tatăl
ar fi în viaţă şi n'ar voi so primească. Laurent. XII. 247. Ace-

laşi drept îl au și cei-lalţi ascendenți, chiar când părinţii sar afla

în viaţă şi n'ar voi să primească, donaţiunea.
Mama naturală este și ea în drept a primi

Mama și as-

donaţiunea

ce s'ar

ci firesc recunoscut. Laurent. XII. 245. Toullier D.
copilului
face 199.
III.
Demolombe. XX. 193.
— Mai mult încă de cât atâta, în
legislaţiunea noastră nu mai remâne nici o îndocală
că Şi ascendenţii naturali de pe mamă vor avea acelaşi
drept,
pentru
că recunoașterea face să între pe copilul firese
în familiea mamei ca şi

oeueortil
arati. m

cum el ar fi legitim. (Art. 652 şi 617.)—In Franci
a se recunoaște
acest drept şi tatălui firesc.
*) Mourlon. L. 1192 și II. 665. Demolombe. VII. 705
și XX. 183. Duranton.
aj

VIII. 441.—Vegi cu toate aceste Laurent. XII. 246,
după care
tatăl care ar figura în actul de donațiune ca epitrop
ar trebui să aibă
autorisarea sfatului de familie, ceea

ce mi

se
) Laurent. XII. 247. Valette. Explic.
Som.
- Contra. Demante. IV. 74 bis II în fine, p. 263
după
avea nevoe de autorisarea sfatului de tamilie
nea ar impune o sarcină nevârsnicului,
pentru

pare inadmisibil.

şi Cod Civ. p. 569.—
care ascendenţii ar
de câte ori donaţiucă legea nu le-ar da

nicăiri dreptul de a contracta titulo onenoso
în numele

minorului.

CÂRMUIREA

EPITROPIEĂ,— ART. 407, 408.
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pe care ei o represintă, independent de capacitatea acestei per-

Să

soane. !) (Art. 407 şi 814.)

.

Art. 407 şi 815 nu sunt însă aplicabile donaţiunelor făcute Art. 407 şi
mu sunt
815aplicabi
de .căsătorie (Art, 932—935),
soțului minor prin pa contractul
le
.căcă
.
a
iu
nelor
,
donaţiu
oniale
e
matrim
ţiuuel
conven
din
parte
aceste donaţiuni făcând
ele.vor putea fi acceptate potrivit Art. 1231 de însuși mino- făcute „prin
rele cu consimțământul şi asistența persoanelor al căror con- căsătorie.
935,*
simțământ este necesar pentru validitatea căsătoriei, ceea ce . Art. 952
A
esclude consimțământul ascendenţilor superiori, când tatăl și
mama sunt în viaţă şi în stare de ași manifesta voința lor.)
3

Ocţiumă

imobiliare.

Nici un tutore nu va putea intenta acțiune în numele
Art. 408.
minorului având. de obiect un drept asupra vre unui imobil, nică a încuviința la o asemene cerere făcută în contra minorului, fără autorisarea
consiliului de familie. (Art. 357 urm. 410, 413, 951, 952 C. Civ. Art,
62 0. Com. vechiti Art. 59, 60, 291, 297 Pr. Civ. şi L. interpretativă a
Art. 291 din 13 April 1885. Art. 464 Civ. Fr.)

„Toate pricinele de judecată, gice Art. 31 din codul Ca- Codul Cara8%:
ragea (P. III. Cap. 21), ce se intâmplă, sau spre ajutorul, sau

împotriva nevârsnicului,

să le caute

epitropul

cu știrea şi po-

vația rudelor sau a privighitorulu; eax de le va căuta numai el
|
singur, şi se va năpăstui nev6rsnicul, el este dator paguba.“ *)
Sub legislaţiunea actuală, epitropul are, după cum am vădut, Dreptul acful:
p. 182, capacitatea de a întroduce singur, fără nică o autori) Aubry

et Rau.

652,p.

V.$

460 nota 10. Duranton.

rent. V. 80.— Contră. Valette.
p. 569,

după

finitivă şi ar

care

acceptaţiunea

Explie.

făcută

putea fi declarată ca

a eminentului profesor

VIII. 445. Lau-

Som. p. 263 şi Cod. Civ.

de

un

neavenită

ascendent

n'ar fi de-

de justiţie.

este însă inadmisibilă,

Această

căci nicăni

părere
un ascendent,
legea nu permite dea ataca acceptaţiunea făcută de
ţemânt.
consim
de
vicii
afară de ceasul când ea ar fi nulă pentru
ă de
absolut
mai
deci
este
i
entulu
(Art. 953.) Aceeptaţiunea aseend
de
anulată
fi
poate
urmă
din
această
căci
ului,
cât acea a epitrop
famide
ului
consili
rei
tribunale, la caz de recurs în contra încheie
lie care ar fi încuviințat-o. (Art. 638. Pr. Civilă.)

p. 569, No. III.—
2) Valette. Explie. Som. p. 264 No. 40 și Codul Civil, acţiune
a în rescicaz,
e
Soţul minor nu va avea deci, în asemen

făcut cu consimsiune în contra acestor convenţiuni, dacă ele sau
1161.)
(Art.
drept.
în
acelor
ţa
asisten
şi
l
țământu
ei, Aneesa Y, Cap, 8, Dreptul ve3) V. şi Art. 9, din Regul. Organic al Valachi
sta în judecată și chit fi drept
după care obşteasea epitropie este datoare dea în protiva averei
pornire
ce
a ocroti dreptăţile nevârsnicilor la ori

lor. V. şi Art. 308,

— .La Romani, epi323 din codul Calimach

area nimârul ori
tropul putea să întroducă în justiţie fără autoris
ate spre a
capacit
aceeași
ce acţiune, fie chiar şi imobiliară, având
3 $ 2 şi 3,
(L.
ui.
minorul
contra
în
se
întrodu
respunde la acţiunele
sunt.)
cura
vel
tutela
sub
Dig. Lib. 27. Tit. 9. de rebus eorum qui
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CODUL

CIVIL —CARTEA

I-—TITLUL

X.—CAP

I1-——ART,

408,

sare o acțiune mobiliară în numele minorului (Art. 58 Pr. Civ)
şi dea se apara chiar în contra unei acţiuni imobiliare?), având

-nevoe

de autorisarea

sfatului

de familie numai

pentru a putea,

porni ca reclamant o acţiune imobiliară în numele minorului. ?)
Legea, se mulțămește cu autorisarea familiei și nu prescrie 0mologarea tribunalului, pentru că hotărtrile judecătorești fiind
declarative, ear nu translative de drepturi, nu cuprind în sine
nică 0 înstrăinare, ci declară numai,la caz de a fi defavorabile

neversnicului, că el wa avut nici un drept. Această deosebire
între acţiunele mobiliare şi acele imobiliare nu se mai poate
Acţiuni posesorii,
Continuarea,
unei acțiuni
imobiliare
începută mai
înainte.

Autorisare
pentru a face
apel. Controversă,.

1)

Cas. Rom. Bulet. Secţia I. pe 1882, p. 955. —Am

183, că epitropul are capacitatea de a intenta singur

*)

vădut supră, p.
o acţiune. pose-

sorie şi chiar o acţiune în grăniţuire (finium regundorum,.)

Din faptul că legea prescrie autorisarea sfatului de familie
numai
pentru întentarea unei acţiuni imobiliare, resultă că epitrop
ul poate,
fără nicio autorisare, să se apere contra unei asemene
a,
chiar să continue sau să deie curs unei acţiuni imobili acţiuni și
are întrodusă înaintea deschiderei tutelei. Demolombe. VII. 112.
Aubry ei
Rau. 1. $ 114, p. 415. Cas.- Rom. Bulet. Secţia I. pe
1874, p. 142.

In cât privește însă întrebuințarea

căilor legale de

recurs contra, decisiunelor judecătoreşti, precum sunt apelul
și recursul, epitropul va avea nevoe de o nouă autorisare de câte
ori va voi să
facă apel sau recurs, fie că a fost reclamant sau
pârât la prima
instanță, dacă autorisarea dată la începerea procesu
lui nu era generală pentru toate instanţele, Şi aici trebue să notăm
că consiliul
de familie va face foarte bine dea nu da epitrop
ului o autorisare
generală, pentru că nu se poate ști dacă, nevârsn
nu interes a urma cu procesul înainte. Laurent icul va avea sau
. V. 83. V. şi Tomul IÎ, partea II, p. 114, unde am aratat
că şi femeea măritată,
trebue să fie autorisată pentru fie-care
grad de jurisdicţiune. Deosebirea însă care esistă între autorisarea
buitoare femeei măritate, este că autorisareaepitropului şi acea treepitropului poate, cu
toată părerea, contrarie a lui 'Taulier (IL.
p.
72), să fie generală
pentru toate instanțele, de vreme ce nicăiri
legea
nu opreşte o autorisare generală, pe când autorisarea
ce
se
dă
femeci
măritate
trebue tot-dea-una să fie specială. (Ant.
206.) Epitropul însă care
arfi autorisat a face apel n'ar avea
nevoe de o nouă auforisare
pentru a fue oposiţie în apel.—Am
dis că în lipsa unei autorisațiuni
generale,

fie-care grad
mai juridică,
Cestiunea,

epitropul

are

nevoe

de o nouă

de jurisdieţiune, şi această părere autorisare pentru
ca una ce ocroteşte mai bine interesmi se pare cea
ele ortaniceşti.

cu toate

acestea,

este controv

ersată, și sunt autori care
admit dreptul epitropului de a face
fie că el a fost reclamant, oră pârât apel fără o nouă autorisare,
că apelul mar fi de cât continuarea în prima, instanță, sub cuvânt
sens: Demolombe. VIL. 713 şi Aubry primei instanțe. V. în acest
et Rau. 1. $ 114. p. 416. Idem.
D. P. 65. 2. 160. D.P. 68.1. 110.
— În fine, după Frâminville
(Jfinoritd, II. 619), autorisarea
consiliului de a face apel ar fi
perată epitropului numai atunci
neacând e] ar fi fost pârât în prima
instanță, ear după Talandier
(Trait€ de lappel. 26), numai
când
el ar fi fost reclamant.

CÂRMUIREA EPITROPIEI.
— ART. 408.

d
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justifica astădi, și ca atare trebue să dispară din legislaţiunea
noastră. (V. supră, p. 182, nota 3.)
|
In cât priveşte

acţiunele

relative

la starea

civilă a minoru- Acţiuni rela-

lui, ele fiind nedeslipite de persoana, nevârsnicului, se înțelege
fine le starea
că nu pot nici o dată fi esercitate de epitrop, ci numai de in- norului.
Controversă.
suşi nevârsnicul.*)
In caz când epitropul ar fi întrodus în numele minorului o ac- Dreptul pro-

țiune imobiliară fără o autorisare prealabilă, partea adversă va tic mifi în drept a opune prin o escepţiune dilatorie (An de non opune lipsa

procâder) lipsa de autorisare, refusând de a se judeca pănă ce (e autori
epitropul nu va fi legiuit autorisat, în care caz tribunalul nu va
anula procedura urmată, ci va pune causa în suspensie, pănă
ce epitropul va

dobândi

cuvenita

autorisare,

că o autorisare posterioară ar acoperi
mitiv al reclamaţiunei. ?)

de

unde

resultă,

nulitatea şi viciul
.

pri-

Dacă părâtul în tot cursul procesului na opus epitropului pa po
lipsa de autorisare, el nu poate s'o mai propue în urma pro- tăaârei, ad-

nunțărei hotărirei definitive, care îi este oposabilă fără ca el s'o versarul mipoată anula

pentru această

causă, căci Art.

952, după care per- mai poate

a
:
Rin
Ap
i incapacitatea
incs
i
soanele capabile
nu pot opune minorului
sa, este“opune
ppie lipsa
pa

aplicabil nu numai la contracte, dar și la hotăriri. *)
Art, 952.
Nevârsnicul va putea însă în tot-dea-una să ceară anularea Dreptul ne
VersnIculul
procedurei urmată în contra legei pe cale de apel și de re- qea opune

curs, şi chiar pe cale principală de anulare, dacă hotărîrea a în tot-dead
.
.
x.
a
.
3
sa
remas definitivă,
pentru că. autorisaţiunea
e prescrisă
în inte„utorisărei,
1) Laurent. V. 82. Vedi și T: 1. partea II,p. 158, unde am arătatcă
acţiunea în despărțenie nu poate fi pornită de epitropul soțului
interdiet.
— Contră.

Demolombe.

VII.

694

şi

Masse-Verge.

|. p.

442, nota 7, după care epitropul ar fi în drept a intenta asemene
acţiuni, fără nică o autorisare. — In fine, după Aubry et Rau (1. $
114, p. 415, nota 6), aceste acţiuni nu sar putea întroduce de epitrop de cât cu autorisarea, sfatului de familie, ceva ce earăşi este
inadmisibil, asemene acţiuni
- neputând fi calificate de imobiliare.
*) Laurent. V. 84. Demolombe. VII. 715. Cas.Fr. D.P. 55. 1. 251.—
Nu cred însă că autorisarea dată în apel să poată acoperi viciul
primitiv

al acţiunei, dacă

această

autorisare

n'a fost dată

în prima

instanță. Comp. Tom. 1. parte II, p. 114, unde am admis aceeaşi
soluțiune în cât priveşte acţiunele intentate de o femee măritată. V.
cu toate acestea

Laurent. V. 716.—Mai mult încă de cât atâta,

Aubry

et Rau I, $ 114, p. 416, nota 9, cred că lipsa de autorisare n'ar putea

chiar fi propusă pentru prima oară în apel.—Contră. Laurent. V. 16.
3) Laurent. V. 84.
— Partea care sar fi judecat cu un epitrop neautorisat ar putea cere anularea hotărîrei, numai atunci când ar fi

propus escepțiunea dilatorie şi ea ar fi fost respinsă
Dreptul 'celor de âl
ca ei au interes a
gale, ca nu cum-va
Laurent. loco-cit. și

de tribunal.

treile, în asemene caz, este incontestabil pentru
se judeca cu îndeplinirea tuturor formelor lemai tărdiu minorul să ceară anularea hotărîrei.
Cas. Fr. D. P. 59. 1. 34.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

1.—TIT, X.—CAP,

IL—ART,

resul seu.') Hotărirea însă pănă la reformarea
este oposabilă

minorului, pentru că epitropul

408,

sau anularea ei

îl represintă chiar

când nu îndeplineşte formalităţile legale. (Laurent. V. 103.)
Incuviinţare
Art. 408 nu se mulțămește dea cere numai autorisarea conIa 9acţiune siliului de familie pentru întroducerea unei acțiuni imobiliare
în numele minorului, ci mai prescrie încă aceeași autorisare
și pentru a încuviința ?) la o asemene. acţiune, de unde resultă
că o asemene

încuviințare

făcută în

contra

legei

ar fi anula-

bilă după cererea nevârsnicului. (Laurent. V. 85.)
Incuviinţare
Epitropul va putea însă să încuviinţeze la o acțiune

la o acfime piliară
apere

fără nici o autorisare

pe minor în contra unei

contrario

din Art. 408.)

o acţiune

imobiliară.

mo-

(V. supră, p. 183), şi chiar să
acțiuni

imobiliare.

(Argum.

a

|

Renunțarela
Alta este cestiunea de a se şti dacă epitropul poate să reapel din par nunţe la apelul pe care el Var fi făcut în numele minorului în
pului.

In caz

când

minorelea fost reclamant, nu

mai remâne nici o îndoeală că epitropul nu va putea să renunțe la apel sau la recurs de cât îndeplinind formalităţile transacţiunei, cu atât mai mult cu cât dreptul de renunțare nul are

epitropul în asemene caz, nici în materie mobiliară. (V. supră, p.
183.) In caz însă cănd minorele ar fi fost pârât în instanţă, re-

nunţarea
ea nu

Încuviințare.

„Deosebire
iara
transacţiunie.

„petietare,
i

.

sa la apel

se va putea

din

face

partea epitropului fiind o încuviinţare

de cât cu învoirea

sfatului de familie. *)

:) Laurent V. 84. Cas. Rom. Bulet. Secţia I pe 1883, p. 1176. Lipsa
de autorisare n'ar fi însă un caz de revisnire, interesele nevârsnicului fiind în deajuns garantate prin legea interpretativă din 13
April 1885, care'i permite de a cere revisuirea nu numai pentru
lipsa totală de apărare, dar şi pentru ori ce apărare necomplectă.
*) A. încuviința (acguiescer) însemnează a recunoaşte pretenţiunea
adversarului de dreaptă și a renunţa la apărare.
Nu trebuie să confundăm încuviințarea cu transacțiunea, pentru
care legiuitorul prescrie anume formalități (V. Art. 413), căcă transacfiunea presupune sacrificii reciproce, pe când încuviințarea implică că nevârsnicul “n'a avut nică un drept. Laurent. V.
Demolombe. VII. 749. Demante. IL. 225 bis IV. Bonachi.[. 67.
p. 181.
_Nu trebue, de asemene, să se confundă încuviințarea cu desistarea,
căci

desistarea

cuprinde

în sine

renunțarea

la un

drept,

pe când
încuviințarea presupune că minorele n'a avut nici
un drept. — Epitropul se poate desista de la procedură, căci, în asemen
e caz, neversnicul nu perde nimic; el nu se va putea. însă desista
de la
fondul procesului (Art. 261 Pr. Civ.) de cât prin
o transaeţiune,
conform Art. 413 (V. și supră, p. 183, nota 4.)
3) Laurent. V. 86. Aubry et Rau. 1. $ 114, p. 419.—I
n materie mobiliară, epitropul va putea” să renunțe la apel fără nici o
autorisare, atunci când minorele ar fi fost pârât în
instanț
ă,
V.
supra,
p.
185.—V. şi Art. 62 Cod. Comer. vechii, după care
epitrop
ul
nu
putea
să renunţe la apel în materie de tovărăşie comercială.
Vedi în co-

lecţia lui Sc. Pastia, p. 939, deslegarea minist, dreptăţei
din 1854
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In cât priveşte dreptul tatălui administrator legal de a în- Tatăl admiletroduce în justiţie o acţiune imobiliară, sau de a încuviința la nistrator
gal,
o asemene acţiuneîn numele copiilor sei, V. supra, p. 34.
4

Smpănţeală,

Art. 109. Asemene autorisare (adecă a sfătului de familie) va fi
trebuitoare tntorului pentru facere de o îinpărțeală pornită în contra minorului. (Art. 404, 410, 728, 730, 747, 749, 1291, 1530 C. C. Ant. 681
Pr. Civ. Art. 64 L. din 1840 modificat. Art. 465 C. Fr. modificat.)
Art. 411. Impărţeala atingătoare de averea minorului, ca să poată
avea tărie legiuită, trebue să se facă prin judecătorie, în urma unei pre-

țuiri făcută prin esperți numiţi de cătră tribunal, şi după îndeplinirea tuturor

formelor legiuite. (Art. 409, 412, 730, 734 urm. 743, 147, 749 C.C. Art.
211 urm. 691—694 urm. 700 Pr. Civ. Art. 65 L. din 1840. Art. 466 $1 C.Fr.)
Art. 412. Esperţii, după ce vor depune jurământ înaintea preşedintelui tribunalului, sau a judecătorului care'i ţine locul, că'și vor îndeplini cu credință misiunea, vor procede la divisiunea lucrului de împărțeală şi formarea loturilor, care se vor trage la sorți în presența unui

membru

al tribunalului.

Ori ce altă împărțeală se va considera

legală. (Art. 409—411, 734, 1166 C. C. Art. 23 L. Org. Jud.
Art, 211—221, 1700 Pr. Civ. Art. 466 Ş 2. C. Fr. modificat.)

ca. ne-

din 1865.

Legiuitorul Român modificând atât dreptul francez, cât şi
dreptul nostru anterior, 1) care permitea epitropului de a respunde
fără nici o autorisare la împărțeala poinită în contra nevârsnicului de cătră un comoștenitor al seu, prescrie autorisarea sfatului de familie, nu numai atunci când minorul ar fi reclamant,

dar

chiar și atunci când el ar fi pârât în împărţeală. (Art. 409 şi 149.)
Inţeleg că autorisarea sfatului
de familie să fie neapărată epitropului în caz

când

el ar fi reclamant,

căci în asemene

caz,

consiliul va aprecia, după împrejurări, dacă împărțeala ce sar
propune din partea minorului este sau nu oportună; pe când
aceeaşi rațiune

nu mai

esistă,

în caz

când

împărțeala

Critică la adresa legiuitorului.

se pro-

Yoacă, de alţii în contra minorului, pentru că, în asemene caz,
consiliul nu poate să refuse autorisarea sa, de vreme ce nimene
nu poatefi silit a remânea în indivisiune. (Art. 728.) A prescrie
deci autorisarea consiliului de familie în caz când minorul este
„No. 3140 care decide că epitropii nu pot arăta mulțămire

cesele în care orfanii sunt daţi ramaşi.
3) Vegi Art. 64 din legiuirea Moldovei de la 1840,

în pro- -

|
unde se dice

că epitropul va putea, respunde fără împuternicirea sfatului de familie în protiva cererei de împărțeală pornită asupra neversulcului. V. şi Art. 9 Regul. Organ. Munteniei, Aneesa No. 5. Cap. VIIL—
Şi la Romani, epitropul nu putea să provoace o împărțeală fară
decretul judecătorului, având însă facultatea de a respunde fără acest decret la împărţeala pe care ar fi provocat-o alții în contra
nevârsnieului. (L. 1 $2 şi L. 7. Dig. Lib. 27. Tit. 9. de rebus
eorum qui sub tutela, ete. L. 17. Cod. Lib. V. Tit. 11, de pre
diis et aliiş rebus minorum sine decreto non alicnandis vel obligandis.)

Dreptul

vechii și
drept Roman.
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pârât în împărțeală, atunci când acest consiliu nu poate să facă
altfel de cât să deie autorisarea ce i se cere, este a preserieo
simplă formalitate, care nu îngrădeşte întru nimic interesele or-

fanicești. Nu înțeleg deci motivul care a făcut pe legiuitorul
nostru a modifica codul francez și vechea legiuire a Moldovei

pe care el a avut-o de normă, şi sunt convins că această inovaţiune se datorește mai mult unei scăpări din vedere, cu atât
mai mult, cu cât sunt alte teeste care ar lasa a înţelege căe-

pitropul poate respunde fără autorisare la împărţeala, ce sar cere
în contra minorului de cătră un comoştenitor al seu. (V, de pildă,
Art. 404 C. C. şi 681 Pr. Civ.) Cutoate acestea, tecstul este
positiv,

torisarea
Aantonisarea e

şi jurisprudenţa

sfatului

noastră

de familie,

este unanimă

fie că epitropul

fie că el este pârât în împărţeală.

Terminii Art. 409

toate casu- AVEA nevoie de această
vule p. ori ce rea a cărei împărțeală
Axt, T2Bum, toare,

fie-că

pentru a cere au-

este

reclamant,

-

fiind generali, se înţelege că epitropul va
autorisare în toate casurile, fie că aves'ar cere ar fi mişcătoare sau nemişcă-

ar fi vorba

de împărţeala

unei

moșteniri

(Art. 728

1291, 1550. urm.), a unei comunități (Art. 1291); sau
a unei societăţi civile
ori comerciale (Art. 1530), în care nevârsnicul ar avea o parte.
(Laurent. V. 74.) Dacă într'o împărțeală ar fi mai mulţi minori
cu interese contrarie, tribunalul le va numi câte un epitrop ad, hoc,
după ce va lua mai întăi avisul consiliului de familie (Art.

693 Procedură

Civilă și Art. 747

Cod. Civil.)

Autorisarea
Această autorisare a sfatului de familie are nevoe să fie
sc întăreşte omologată de tribunal, chiar dacă împărţeala ar da loc Ja licide tribunal. tațiunea imobililor. (Laurent, V. 15.) Membrii care au fost în
contra autorisărei împărţelei vor putea, întradevăr, să conteste
încheierea majorităţei înaintea tribunalului, potrivit Art. 638 Pr.
„Civ. şi tribunalul va putea reforma încheierea consiliului, însă
aceasta nu este o omologare în sensul legal al cuvântului.
Impărțeală „Moștenitorii presenți şi majori pot să împartă averea
între
At AL dânșii de bună voe, ori cum vor voi, fie prin act autentic,
fie

prin act sub semnătură privată, !) fără îndeplinirea vre unei formalităță (Ant, '730), .pe când ori ce împărțeală ating&toare de o

avere orfanicească,

fie mișcătoare

sau nemişcatoare,

ca să poată

avea tăriea legiuită, trebue să se facă prin judecătorie, după îudeplinirea tuturor formelor legiuite, în urma unei preţeluiri făcute de unul sau trei esperți (Art. 213 şi 295 Pr. Civ.) carele

se vor numi
”
ărteală
puinDărțeală
act verbal. vorsă.
Contro-

!

de tribunalul

civil al locului

deschidere moșteni-

ărteala
.
|
,
) umbărțcala
ar ar putea, după= unii,fasă aibă loc între
majoră, chiar şi prin
un act verbal. Ci
.D.P.6
si
,
i
cu ae
cal Cas. br, D..P. 67. 1. 97 şi Laureut. X. 302.— Cestiunea
vale aceste e controversată. V. în sens contrarii, Mass6-Verge. II p.
365, nota 10. V. şi esplic. Art. 729, unde se discută această controversă,
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7ei,!) şi aceasta este adevărat chiar în privința averei minorilor emancipaţi.?) (Art. 147.)
Din cele mai sus espuse resultă

pănă

Ia evidenţă

că împăr- Impărțeală

țeala unei averi orfanicești nu se poate face per modum. transactionis, cu îndeplinirea formalităţilor prescrise de Art. 413.*)
Trebue

după
tuncă
212
cilia

să semnalăm

o antinomie

între Art. 411

şi Art. 734,

care tribunalul nu numeşte esperţii din oficiii de cât acând părţile nu se înțeleg asupra alegerei lor. (V. și Art.
Pr. Civ.) Aceste disposiţiuni contradicătoare se pot conîn următorul mod: părţile an facultatea de a rândui es-

perţii numai

atunci

când

sunt

toate

capabile;

de câte

prin transac-

țiune.,
Conciliarea
Art.

411

şi

134. Controversă,

ori deci

va fi un incapabilla mijloc, de atâte ori, esperţii vor trebui să
se rânduească de-a-dreptul de tribunal; şi această părere mi se
pare cu atât mai

admisibilă,

cu

cât Art.

684

și 695

din pro-

cedura civilă posterioară codului civil nu pomenește de dreptul
părţilor, ci lasă a înţelege că tribunalul va trebui să numească
esperții din oficii, fără a consulta părţile interesate. *)
Esperţii rânduiţi de tribunal din oficii potrivit Art. 411, vor
depune mai întăi jurământul înaintea președintelui sau a judecătorului carei va ţine locul (Art. 23 L. Org. Judec.) căși vor
indeplini misiunea lor cu credință (Art. 218 Pr. Civ.), șiapoi

vor procede
la divisiunea

lucrului

loturilor, care se vor trage la sorţi

de împărţit
după

și la formarea

ce tribunalul

va aproba

mai întăi raportul esperţilor. (Ast. 700 Pr. Civ.) La caz când
imobilele nu sar putea împărţi în natură, ele se vor vinde la
tribunal prin mezat

publie

(Art. 736

Ş2 C.C.

şi 694

Pr. Civ.),

Legea noastră nu se esprimă espres în această privință, după cum
se esprimă atât codul Francez, cât și legiuirea Moldovei din 1840
($ 65), însă nu mai remâne nici o îndoeală că acesta va fi tribunalul care va avea această competență. (V. şi Art. 63 Pr. Civ.)
*) 'Prib. din Bârlad, sub preşed. D. Se. Popescu. Dreptul pe 1886. No. 05.

1)

3) Laurent. X. 295 şi Tribun. Brăila, sub preşed. D-lui V. Macri. Drep-

tul pe 1884, No. 23. — Contrd. Mass6-Verge. 1. p. 459, nota 39 şi
IL. p. 362, nota 2. 'Toullier. D. 11. 428. Demante. III. 168 bis. ete.
Curtea Bucureşti, subpreşed. D-lui Al. Stoicescu. Dreptul pe 1836, No.
19. "Peestui legei este însă destul de formal, şi ne mirăm cum aceste
autorități admit sevârşirea împărțelei sub forma unei transacțiuni.
4) Demolombe. XV. 642. Demante. III. 157 bis. Masse-Verge. II. p367, nota 4. Valette sur Proudhon. II. p. 389, nota a. — Contra.
Aubry et Rau. V. p. 256, nota 10. Toullier, D. 11. (parte 2) 419.
Laurent. X. 317. După aceşti autori, Art. 734 ar fi abrogat Art. 411,

încât tribunalul mar fi în drept a rândui esperţii de cât la caz de

— Ceea ce mi se pare însă afară de oră
neînțelegere între părți.
ce. contestaţiune, este că tfibunalul ar putea să ordoane împărțeala,
fără o espertisă prealabilă, în caz când el ar avea elemente îndestulătoare pentru a cunoaşte valoarea bunurilor de împănţit; cu alte
cuvinte, espertisa este facultativă, ear nu obligatorie. W. Art. 694
în fine şi 695.) V. şi Mass6-Vergs, IL. p. 368, nota 4 în medio.

Procedura
împărţelei.
Art. 412.

906

CODUL

CIVIL.— CARTEA

car preţul

1.—TIT, X.—CAP. I1.—ART, 409, 411, 413,

se va distribui

moștenitorilor;

ori creditorilor lor. Nu-

mai la caz când toate părţile ar fi capabile, vândarea se va putea
face înaintea unui arbitru numit de dânsele. (Art. 736 $3 C.C.)
In caz de a se

Antinomie
între Art. 4192

face împărțeala

în natură,

Art. 412

obligă

şi 734 C. C. pe esperţi la formarea loturilor; acest tecst este însă în contragicere cu Ast. 134, după care esperţii pregătesc numai această operaţiune, arătând basele estimaţiunei şi indicând dacă
obiectul estimat poate să fie comod împărţit și în ce chip, ficsând în fine, la caz de împărţire în natură, fie care din părţile
ce se pot forma,

precum

şi valoarea

lor.

Această

antinomie se

poate ușor concilia în următorul mod: în caz când toţi moştenitorii sunt capabili, loturile se vor forma de unul dintre dânşii sau
de o altă persoană aleasă de. dânşii cu consimțemântul ei, şi numai
la caz de neînțelegere, de cătră un espert numit de judecător (Art.
Efectele îm-

părţelei. Casuri de anulare.

143); în caz însă când între moştenitori va fi şi un incapabil, loturile se vor forma numai de cătsă esperții rânduiţi de tribunal. !)
Impărţeala

care ar fi fost

făcută

cu îndeplinirea

formelor mai

sus prevădute va, fi privită ca făcută între majori, şi nu se va
mai putea anula, nici sub cuvânt de lesiune, căci asemene în-

părţeală fiind considerată ca definitivă (Art. 149) şi ca făcută
în timpul majorităței (Art. 1166), majorele, în legislaţiunea noas-

tră, nu poate nici odată să esereite acţiunea în rescisiune pentru
lesiune.
*) (Art. 1165 și 790 modificate de la tecstul francez.)
1) V. şi Art. 100 Pr. Civ. Aceasta

este singurul

mijloc de a înlătura

conflictul între Art. 412 și 734; de altmintrele, ar trebui să se decidă

că Art. 412
Impărţeala
sevârşită cu
îndeplinirea,
formelor le-

giuitenupoate fi atacâtă
de minor p.
legiune. Critica unei decisiuni a cur-

ței din Bucureștă.

este abrogat prin Art. 734,

cu toate că Dl. Bonachi

e

.

ceea ce mi se pare inadmisibil,

(I. p. 787) pare a fi de această părere.

) Cuatea din București a decis, cu toate aceste, că minorul neemancipat, este în drepta cere anularea unei împărțeli pentru lesiune,
întemeinduși decisiunea sa pe termenii generali ai Art. 1157 (V.
Dreptul

pe

1883,

No.

53.)

Inţeleg

ca curtea

să pue

în priucip că

minorul are acţiunea în rescisiune în contra actelor făcute de epiîxop cu îndeplinirea formelor legivite în timpul administraţiunei sale,
cu toate că vom vedea că nici această părere nu este admisibilă,
dar că curtea să admită că minorul poate anula împărțeala pentru
simplă Jesiune, atunci când. tecstul Art. 1166 spune categorie
contrariul, aceasta n'o pot pricepe, şi asemene decisiune
nn
se
poate
califica altfel de cât o monstruositate juridică. Dovada
cea mai bună

că decisiunea curței face o greşită interpretare a legei este că chiar
autorii

care admit în princip dreptul nevârsnicului de a dărâma
pentru lesiune actele făcute de epitropul seu 'cu îndeplinirea
formelor
legiuite (V. Troplong, Vente, 1. 166), recunosc că
sunt unele acte,
precum înstrăinarea de bunuri mișcătoare
(Art. 401 urm.), acceptaţiunea unei

donațiuni (Ast. 407), convenţiunele făcute
înactul de căsătorie (Art. 1161 și 1251), împărțeala (Art. prin con411, 412
şi 1106)
nu

şi transacţiunele (Art. 413 şi 1111)

poate reveni

sub

nici un cuvânt,

dacă

sau

asupra căror minorul
îndeplinit

formalităile legiuite, pentru că legiuitorul le-a încunjurat de garanţii
îndesțulătoare, ȘI pentru că ar fi periculos pentru
societate dea le lăsa

CÂRMUIREA
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— ART. 410, 401.

însă

să“axatceară

.

anularea
.

507

împărțelei
_

de câte A area îm-

,

părțelei p.
or nu sau îndplinit formalităţile prescrise de lege, precum este „îndeplinire

autorisarea

epitropului,

erau majori

neputând

licitaţiunea,

nică întrun

etc.,*)

caz

952.) (Curtea din Bucureşti. Dreptul

comoştenitorii

să propue

care de forme.

nulitatea. (Art.

pe 1886, No.

79.)

Art. 410. In ambele casună ale articolelor precedente, (adecă în caz
de pornire a unei acțiuni imobiliare sau de încuviinţare la o asemene acțiune
şi în caz de împărțeală), tutorele va fi dator a consulta consiliul de familie
în privința mijloacelor de apărare. (Art. 357 urm. 408, 409, 411 Cod. Civ.)

Atât în caz de a porni o acţiune imobiliară sau de încuviințare la o asemene cerere (Art. 408), cât şi la caz de împărțeală (Art.

409),

epitropul

este obligat a consulta

sfatul de

familie asupra mijloacelor de apărare de drept şi de fapt, sub
pedeapsă de a plăti minorului toate daunele care "i sar aduce
prin neîndeplinirea acestei formalităţi. Este însă de observat că
această inovaţiune a legiuitorului nostru nu poate să conducă
"la nici un resultat practic, pentru că consiliul de familie fiind
a rare ori compus din oameni speciali, nu va fi mai nici odată
în stare a lumina pe epitrop asupra mijloacelor de apărare care
ar putea să'l facă să câştige procesul. Mai mult încă de câtatâta, la caz de împărţeală,

Axt.

410

este chiar

lipsit de ori ce

sens, căci fie că minorul este pârât, fie reclamant întro împărțeală, el nu poate propune nici un mijloc de apărare.

IV.

Actele pe care epitropul nu le poate face fără autorisarea,
sfatului

de

familie

şi omologarea

tribunalului.

Art. 401. 'Tutorele, fie chiar tatăl sau mama, nu poate lua împrumut pentru minor, nici a ipoteca, nică a înstrăina averele lui cele nemișcătoare, mai "nainte deafi împuternicit de cătră consiliul de familie;
o aşa împuternicire: nu se va putea da de cât pentru causă de mare nevoe,
sau de un folos învederat; la întâmplarea dintăi, consiliul de familie nu

prea mult timp în incertitudine.

Ei bine, curtea tăgăduește

ceea ce

toată lumea recunoaște, punând interesul minorilor mai pre sus de
cât însuși legea.
cipiele

cele

Am

ajuns să vedem

mai elemeatare

1) Curte Bucureşti şi Cas. Rom.

ale

controversate pănă și prin:

dreptului!

Dreptul

S-a 1 pe 1877, p. 96. V. și decisia

,

,

pe 1876, No.5 şi Bulet. Cas. Deosebire

curţei din Bucureşii criticată

în nota precedentă.— Confirmarea sau ratificarea espresă ori tacită
a unei împărțeli consimţită chiar de un minor emancipat, nu poate

avea loe de cât la majoritatea lui, instanțele de fond fiind în drept
a aprecia dacă din actele şi împrejurările causei resultă intențiunea

de a confirma actul isbit de nulitate. Trib. Bârlad. Dreptul pe 1886.
No. 65. V. şi Cas. Rom. Bulet. S-a 1 pe 1818, p. 39. —- După Art.
466 din codul Francez, împărțeala sevârșită fără îndeplinirea _le-

giuitelor formalităţi .nu este nulă, ei produce efectele sale numai în
cât priveşte folosinţa (partage provisionnel), proprietatea remănud

neîmpărţită, ceea ce nn sa admis de legiuitorul nostru.

aia

2
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CODUL CIV.— CARTEA 1.— TITLUL X.— CAP, II:— ART. 401—404.

va da împuternicirea sa de cât numai după ce se va constata prin o socoteală
înscurt înfățoșată de tutore, cum că banii, Iuerurile mișcătoare şi veniturile minorului sunt; neîndestulătoare; consiliul familiei va însemna în

toate casurile anume averele nemișcătoare, care ar trebui să se vândă mai
întăi,
dlarea
1308,
şi 11

precum și condițiunele ce ar socoti mai avantajoase pentru vânlor. (Art. 402—404, 416, 429,450, 454,462 urm. 951, 952, 1164, 1166,
11711 C. 0. Art. 638-—642, 681—690 Pr. Civ. Art. 4 Cod. Com. vechiii
Cod. Com. din 1887. Art. 59 L. din 1840. Art. 457 Cod Francez.)
Art. 402. Hotărtrele consiliului de familie ating&toare de acest obiect, nu se vor pune în lucrare de cât după ce tutorele va fi cerut și
dobândit aprobarea tribunalului (sau a judecătorului de ocol pentru tutelele sătenilor),

care

va, decide

în cameră

secretă,

ascultând

şi conclu-

siunele procurorului. (Art. 368, 395, 401, 404, 454 C. C. Art. 80, 639,
682, 683 Pr. Civ. Leg. din 29 Octomb. 1877 pentru atribuţ. minist. public.
Ast. 62 L. Jud. ocoale. Art. 60 L. din 1840 modificat, Art. 458 C. Fr.)
Art. 403. Vândarea seva face publică prin licitaţiune în tribunal în
fiinţa tutorului, şi după ce se vor face legiuitele publicaţiuni. La caz când
vândarea nu se va putea face înaintea tribunalului, atunci el va orândui
pe un judecător supleant sau pe subprefectul respectiv spre a o sevârși
la faţa locului. (Art. 395, 401, 402, 454, 1164, 1166, 1308 0.0. Art, 49%,
681—690 Pr. Civ. Art. 330, 351 Q. Pen. Axt. 61 L. din 1840. Art. 459 C. Fr)
Art. 404. Formele cerute prin Art. 401 şi 402, pentru înstrăinarea
bunurilor minorului, nu se vor aplica nici de cum la casul când o asemene vânţlare prin licitaţiune va fi fost ordonată prin o sentinţă judecătorească, după cererea unui coproprietar. —lusă în acest caz, licitaţiunea nu se va putea face de cât după formele stabilite prin art. precedent;
străinii. vor fi neapărat admiși la licitaţiune. (Art. 395, 409, 454, 135,
136, 141, 1388—1390, 1826 urm. C. 0. Art. 702 urm. Proced. Civilă.
Art. 62 Legea din 1840. Art. 460 Cod. Francez.)

Epitropul are nevoe de autorisarea sfatului de familie şi de

omologarea tribunalului în trei casuri: 1% pentru ă înstrăiua imobi-

lele minorului; 2 pentru ale ipoteca; şi în fine, 3 pentru acontracta un împrumut în numele minorului, chiar fără ipotecă.
P

3

a

.
“
noteăimanea, aere vu mewmigcă
toaze

(Eat. 401—404.)

Epitropul,

A

.

& mevizowiewbui, v

fie chiar tatăl sau mama, ") nu poate înstrăina

averea nemișcătoare a nevârsnicului fără o prealabilă autorisare a sfatului de familie?) şi aprobarea tribunalului 3) domici1)
2)

ln cât priveşte dreptul tatălui ca administrator legal
de
străina, şi ipoteca averea nemișcătoare a copiilor sei, vedi. a încon-

troversa arătată supră, p. 33, nota 2.

a
'Teestul nostru deosebindu-se în redacţiunea
sa
de
acel
francez şi
reproducând $ 59 al legiurei din 1840, pare: a cere
ca împuternicirea, sfatului de familie să se .deie în tot-deanna, înainte
a actului

de înstrăinare, și tot în acest sens se vede redactat şi
Art. 405;
am veţlut însă, p. 193, nota 1, că consilinl.
de
familie
poate
să valideze și să ratificeîn preteritum actul consimț
it de epitrop fâră
a 9, autorisare prealabilă. Vegi și Deniol
ombe. VII 749.
): Pentru tutela sătenilor, tribunalul poate
fi înlocuit prin judecătorul

de ocol al domiciliului minorului.
(A. 62 1, jud. ocoale din 1879.)

CÂRMUIREA

EPITROPIEÎ.

—ART.

401—404

2609

liului minorului, ca şi la Romani (LL. 5 $ 12. Dig. Lib. 27.
Tit, 9), ear nu al situaţiunei - imobilului.!) „Nici o dată nu e.
slobod epitropul, gice codul Caragea, să vândă nemişcătorul
lu:
cru al sermanului,

vasele

de argint sau de aur, petrele scumpe,

şi ori ce sculă de preţ scump a nevârsnicului, de cât numai
la o mare trebuință, dar şi atunci cu ştirea stăpânireă.“?) Autorisarea consiliului de familie nu se va da astădi, ca şi altă
dată, de cât pentru un folos invederat, (V. şi Art. 4 Cod. Comere.
vechiii,*) sau o pricină de mare şi neurnită nevoe, după cum se
1) Demolombe. VII. 731. Carr€-Chauveau. Procâd. Civ. Tom. V. (parte
II) Quest. 2501 octies. Sand. Nănoveanu. Pr. Civ. p. 1324.

.

2) Sub imperiul codului Caragea, nici un tecst de lege nu prescrie li- Dreptul vecitațiunea publică ca o măsură obligatorie, cu toate că în practică chiii şi drepbunurile incapabililor se vindeau mai în tot-deauna la mezat pu- tul Roman.
blic. Prin cuvintele știrea stăpânirei, codul Caragea înţelege încuviințarea judecăţei, ear nu acea a ministerului justiţiei. Cas. Rom.
- şi Curte din Bucureşti, în majoritate. Dreptul pe 1884, No. 46 şi
84.— După Art. 307 din codul Calimach (232: Austriac), averea ne-

mișcătoare

a nevârsnicului nu se putea vinde

comisiei epitropiceşti,

numaide

de cât cu învoirea

nevoe şi pentru un vederat folos, şi

numai după orânduelele licitaţiei. Vedi şi Art. 289 din același codice (220 Austriac), precum

şi Art. 59 L. din 1840. Fostul minor

putea deci esercita acţiunea în revendicare în termen

de 30 ani,

dacă, după majoritate, sau după ce a dobândit ertarea de vârstă,
el n'ar fi ratificat înstrăinarea care ar fi fost facută în contra legei. (Curte din Iași, Dreptul pe 1883, No. 41.—,„Ear din lucrurile

cele nemişcătoare ale copilului, dice $ 18 (Cap. 28) al codului Andr.

Donică, case, livedi, vii, dughene şi mori, epitropul nu poate nici
a înstrăina nică a pune amanet, ci numai de va cere o trebuință

fără apărare a copilului şi va fi spre folosul lui, prin porunca stăpânirei.“«—La Romani, epitropul, fie chiar tatăl, nu putea nici să
înstrăineze, nici să amaneteze, nici să greveze de vre un drept
real bunurile minorului, fără o autorisare a magistratului, scâlicet
per inguisitionem judicis et probationem cause et înterpositio-

nem decreti, ut fraudi locus non sit. (lu. 22. Cod. Lib. V. Tit. 31

combin. cu L. 1 şi L. 7, $ 2, Dig. Lib. 27 Tit. 9, de rebus eorum etc.) Pretorul nu trebuea să deie o asemene autorisare de cât
pentru o casă de neapărată trebuință sau un folos învederat. (L.

5. $ 9, Dig. Lib. 27, Tit.9.) In

-

casul dintâi, magistratul nu tre-

buea să deie asemene autorisare de cât după ce va
mai întâi în această privință pe rudele nevârsnicului
persoane care ar fi fost în curentul afacerilor sale;
acestor persoane, după ce va fi cerut mai întâi de.la

fi consultat
sau pe alte
sau în lipsa
epitrop s0-

coteală despre starea şi averea nevârsnicului: aut si nemo inventa:

tur, aut suspecti sint qui inveniuntur, jubere debet edi rationes, 1temgue sanopsis bonorum pupillarium, (L. 5. $ 11. Dig. Iib. 21.

Tit. 9.)
— In ori ce caz, pretorul trebuea să arăte bunurile care urmau a fi vândute cu precădere şi toate condiţiunele pe care el le socotea folositoare. (L. 5. $ 10. Dig. eodem.)
|
*) După Art. 4 din vechiul cod comercial, minorii comercianţi nu pu:
teau înstrăina sau ipoteca averea

lor nemişcătoare

fără întărirea

i4
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CODUL CIVIL —CÂRTEA 1.—TÎITLUL X.—GAP. Di. — AT. 401-404,
esprimă $ 59 al legiuirei din 1840,

precum ar fi, de pildă, plata

unor datorii esigibile şi oneroase, facerea unor reparaţiuni urgente
ete.*) La întâmplare de mare nevoe, sfatul de familie nu va,
da împuternicirea sa, de cât numai după ce va adeveri prino
socoteală în scurt înfăţoșată de epitrop (synopsis bonorum pupillarium), sau prin o socoteală în perilips, după cum se esprimă

legiuirea

din

1840,

cum

că banii,

lucrurile mişcătoare care

au remas nevândute (Art. 396) şi veniturile nevârsnicului sunt
neîndestulătoare.?) In ori ce caz, adecă atât la caz de mare nevoe, cât și de folos învederat, consiliul de familie va arata anume imobilul care trebue să se vândă, precum şi condiţiunele
ce ar socoti mai folositoare pentru vândarea sa, adecă valoa/ rea sa aprocsimativă (Art. 681 Pr. Civ.) şi preţul de la care
are să se înceapă licitaţiunea?) (Art. 683 Pr. Civ.), precum şi
modul întrebuinţărei banilor prinși din vendare. (Laurent. V. 81.)
Omologarea
Incheierea, sfatului de familie care va fi admis vândarea unui
justiției. Art,
imobil
orfanicese nu se va putea aduce la îndeplinire decât
- 402,
„după ce mai întâi epitropulva fi cerut conform Art. 639 Pr. Civ.
și dobândit aprobarea tribunalului sau a judecătorului de ocol
pentru tutelele sătenilor. *) (Art. 62 L. jud. ocoale din 187 9.)
„a ribunalul
Tribunalul care este chiemat a aproba sau a întări avisul
dia îoehe- Consiliului

de familie,

după

cum

se esprimă

Art.

682

din Pr.

ierca sfatului Civ. în camera secretă, ear nu în şedinţă publică, pentru
a nu
e familie.
:
Controversă,
judecăţei, care trebuea să cerceteze mai întâi dacă înstrăinarea sau
împrumutul erau spre învederatul folos al negoțului lor. Astăli
însă, după noul cod de comerț (Art. 12),
comerciii poate

să ipotece

minorul

şi să înstrăineze

autorisat a face

imobilele

sale,

pentru
totce priveşte comerciul seu, fară a avea necesitate de o nouă
au-

torisare. Aceeași capacitate o are astădi- şi femeea măritată comerciantă în privinţa parafernei sale. (Art. 16 Cod. Comer, din 1881.)

1)

In cât priveşte vachia legiuire comercială, V. 'Pom. I, parte II, p.
105.
enumera câte-va cause de înstrăinare peniru mare nevoe, însă această enumeraţiune a fost în urmă cu drept
Proiectul codului francez

cuvânt

,

eliminată,

spre a nu

se lua drept

limitativă

și spre a se
lasa pe consiliul de familie şi pe tribunal liber apreciator
al împrejurărilor şi al interesului minorului. (Vegi Locrâ. Legisl. Civ,
T. VII. p. 130, 140 şi Demolombe. VII. 728.)

) Această socoteală trebue să se înfățoşeze

„tatăl sau mamă, şi chiar în caz când ei de ori ce epitrop, fie chiar
ar avea folosința legală.
, Demolombe. VII. 624. Marcade. II. 277, Bonachi.
1. p. 79.
) In caz când vânarea sar face pentru un folos îuvederat,
consiliul
de familie va putea hotărt preţul fără de care vânarea

tea să aiba loc, căci vândarea

,

n'ar mai

bilul Sar vinde mai puţin de cât valorează

fi folositoare

nu va pu-

dacă

imobi-

în realitate; în caz însă

de necesitate absolută, vândarea, se va face cu oră ce preţ.
Laur. V. 87.
) După legiuirea din 1840 ($ 60), încheierea, sfatului
de
familie nu
era supusă aprobărei tribunalului, însă epitropul
era
dator
a raporta îndată comisiei

epitropiceşti.

i

CÂRMUIREA

P î

EPITROPIEI, — ART. 401—404,

se compromite interesele minorului prin darea lor pe faţă,') nu
poate 'să modifice încheierea consiliului de familie, autorisând
altă măsură de cât acea încuviinţată de consiliu, ci trebue să se
mărginească numai întru a întări încheierea sfatului de familie sau
a refusa purşi simplu aprobarea sa, în care caz vândarea nu

va putea să aibă loc.?) Tribunalul, când va admite vândarea,va
trebui să însemne prin încheierea sa în mod definitiv preţul de
Ja care are a începe vândarea și condiţiunele ei. (Art. 683 Pr. Civ.)
Vendarea astfel autorisată conform Art. 401 se va face prin
licitaţiune publică, după formele şi publicaţiunele prevădute de
Art. 681—690 din Pr. Civ., în ființa epitropului,*) la tribunalul situaţiunei imobilului (Art. 495 Pr.Civ.), epitropul neputendu-se face adjudecator nici chiar prin persoane interpuse. (Art.
390 $ 2 şi 1308 $ 1.) Legea voeșşte ca vândarea să se facă
prin licitaţiune publică, pentru ca nu cum-va epitropul să înstrăineze imobilul pe un preţ mai mic de cât adevărata lui valoare. Dacă vândarea nu se poate face înaintea tribunalului,
el va orândui

un judecător

sau

Efectuarea

vângărei,

Art. 403.

pe subprefectul îna cărui plasă

se găsește situat imobilul, sau -pe judecătorul de ocol respectiv
spre a o sev6rşi la faţa locului.*) (Art. 403 C. C. şi 682 Pr. Civ.)
') Şi raportul judecătorului rânduit de tribunal conform Art. 639 Pr.
Civ. se va face tot în camera secretă, Art. 96 din Pr. Civ. nefiind
aplicabil în specie. Demolombe. VH. 731. Laurent. V. 88. Marcade. EI. 261. Bonachi. I. p. 168. Procurorul va lua conclusiunele
sale în scris în urma comunicărei tuturor actelor ce i se va face,
conform Art. 639 Pr. Civ., cu toate că legea noastră nu este espresă în această privință, după cum este Art. 886 din Pr. civ. franceză.
2 Demolombe. VEI. 749 bis. Mareade. II. 260 nota1. Bonachi. 1. p.

— Astfel, tribunalul w'ar putea sub cuvânt de a ocroti intere167.

sele minorului să se substitue voinţei sfatului de familie și să de-

cidă vândarea a altor imobile de cât acelor aratate de consilii, sau
să admită un simplu împrumut, pe când consiliul ar fi încuviințat
vândarea, unui imobil. Casaţie franceză. D. P. 63. 1. 85. D. P. 6:

1.482.— Contră. Laurent. V. 88.
3) Art. 962 din proced. franceză cere ca vânţlarea să se facă în pre- Deosebire de

fransența subrogatului tutore, şi acest tecst adaogă că vândarea se vala codul
cez,.
putea sevârși chiar în lipsa lui.

La noi, Art. 403 din

C. C. pre-

scriind presența epitropului, fâră nică o escepţiune, de aici resultă

că o vângare făcută în lipsa epitropului ar putea fi anulată după
cererea minorului, osebit de acţiunea în daune pe care neversni“cul ar avea-o contra epitropului seu. Vedi și Bonachi. L. p. 169.

4) Art. 682 din proced. civilă prevede, ca și Art. 403
vândarea

se poate face la fața locului, adăogând

din C. C., că

însă între fune-

ționarii prevăduţi de Art. 403 din codul civil și pe judecătorul de
ocol. Care sunt
la tribunal? In
ipotesă în care
să'şi primească

însă casurile în care vândarea nu sar putea _face
zadar şi'ar tortura cine-va crierii pentru a găsi o
escepțiunea admisă de legiuitorul nostru ar putea aplicațiune, căci nu esistă nică una. Vândarea, în-

tradevăr, se poate tot-deauna face la tribunal, și dacă s'ar afla i-

519

CODUL CIVIL, —— CAREA i. — 0, E—GAÂP, Li. —ART. 401—404,

Epitropul nu va putea fi scutit de aceste formalități sub nici
un cuvânt. (Aubry et Rau.I. $113, p. 403. Demol. VII. 737 bis.)
Anularea
Vângdarea de avere nemişcătoare a minorilor sevârșită fără

vândărei
verşite se-+

a
fără ÎMputernicirea

A
Ei
sfatului y de familie,

sau

as

,

i

fără aprobarea

tribuna

_

îndeplinirea lului, sau fără îndeplinirea, formalităţilor prescrise de Art. 681—
formelor -690 Pr. Civ., sau fără presenţa, epitropului, sau în fine, fără ca
” încheierea sfatului de familie să constate o causă de nevoe mare
pentru minor, ori un folos învederat, este anulabilă pe calea
principală, însă numai după cererea minorului.?) (Art. 952.)
Reciirsul în Vândările însă de imobile ale minorilor făcute potrivit Art.

sesale
ua
este
admisîn

681—690 Pr, Civ. : în basa Art, 401 C. C. pentru o mare ne-

PER
Aia
.
contra ordo- voe sau un folos învederat, ca şiAda
ori ce vândări de bună voe

niidoraseîn genere, nu pot fi atacate de cătră părţile nemulțumite pe ca-

p. vendări de lea recursului în casaţie, pentru că Art. 689 Pr. Civ. a înţeles
“bună
i ală 2 prin
i
numaivoe,ape.ci & ESclude aceastăx cale escepţion
faptul căx n'an? declarat
Jul. Art. 316 comune acestei secţiuni Art. 559 şi 562 care se ocupă dere-

um.9 Pr. cursul în casaţie. "Toate dificultăţile ce se vor vădica deci în
cursul acestor vândări de bună voe se vor judeca de tribunalul unde se face vEngarea, părţile nemulțumite având dreptul
de apel în contra acestor hotăriri, după formele şi termenele
dreptului- comun.?)

(Art.

316—338

Pr.

Civ.)

mobile situate în diferite districte, tribunalul domiciliului minorului mar avea de cât să intervie prin o comisiune rogatorie
la fie
care din tribunalele situaţiunei bunurilor, (Carre-Chauveau. Legi
de

proced. V. (parte II) p. 1447, ediţiea a 5-a din 1880.)
ear o modificaţiune a legiuitorului nostru

Eată deci

care mare nici un sens.

*) Aubryet Rau. 1.$ 113, p. 403, 404. Laurent. XVI. 35. Carr6-Ch
auveau. Proced. Civ. V. (parte 2.) Quest. 2501 bis. şi Quest. 2505 octies.
Nănoveanu. Pr. Civ. p, 1326. Cas. Rom. Bulet. Secţia II, pe 1882.
p. 12, Idem pe 1881. p. 791.— Vendarea însă n'ar putea
fi anu-

lată faţă cu cei de al treile de bună credință, sub cuvânt

că n'ar
putea esista, în realitate nici o pricină de neurnită
nevoe
sau
nici
un folos învederat, dacă deliberarea sfatului de
familie ar cuprinde
în această privință declaraţiunea preserisă de lege. Aubry
et Rau.
1, loco-cit

. — Vânţlarea n'ar putea fi anulată nică într'an
caz, dacă
minorul devenit major a ratificato. (Art. 1163.)
Casaţie Română.
„_ Beeţia I, Buletin pe 1878, p. 40
2) Cas. Rom. Bulet. Secţia II pe 1874, p. 147. Idem.
Secţiuni unite.
Bulet. pe 1875, p. 61. Bulet. Cas. Secţia [. pe 1877
pe 1879, p. 835. Idem pe 1880, p. 10. Bulet. pe 1881, p.5. dem.
p. 321. Bu-let, pe 1882. p. 902. Idem. Sand. Nănoveanu.
Pr.
G. Păucescu, în Dreptul pe 1875, No. 39. Curtea Civ, p. 1326. Gr.
noastră supremă

admisese mai întăi calea recursului și
materie de vândări de
bună voe (Vegi Bulet. Cas. SecţiaII. pe în1871,
p, 358), însă această
Jurisprudenţă
cu drept cuvânt a fost în urmă părăsită
.

Minorul ajuns

major,

pe lângă

că va

putea

cere anularea vândăTei pentru lipsă deforme pe calea principală,
va avea Şi o acţiune în
daune contra epitropului seu.—ln oră ce caz,
dacă tribunalul a delegat
pentru facerea vânlărei pe unjudecător sau
pe subprefectul respectiv

CÂRMUIREA

EPITROPIEĂ.

— ART, 401-404.

213.

Disposiţiunele Art. 401-—403 se aplică nu numai la înstrăinarea Drepturi
reale,
imobililor corporale, dar şi la constituirea drepturilor reale.")
Schimbul
că
cred
minorului,
imobililor
In cât priveşte însă schimbul
el nu este nică întrun caz permis epitropului, pentru că, pe de ARObilar
o parte, formalităţile vângărei publice nu'și primesc aplicaţiune
la schimb, ear pe de alta, pentru că schimbul nu este prevădut de
lege şi pentru că causele pentru care legea permite înstrăinarea şi
mai ales pricina de nevoe mare nu sunt aplicabile schimbului. *)
, 401,402
Formalităţile cerute de Art 401 şi 402, adecă încuviințareaArt.
.

|.

:
pi
03
:
+ nu sunt aplişi aprobarea justiţiei fiind aplicabile numai cayire lalici-

sfatului de familie

vândărilor de
mare sau de
licitaţiune de
ceste vândări
fost ordonate

bună voe care se fac pentru o causă de nevoetaţiunea orun folos învederat, nu se aplică la vândările prin dop te
imobile indivise dintre minori şi majori, fie că a- cătoreaseă
sau provocat de aceşti din urmă, fie că ele au înpă cererea
din oficii, din causa imposibilităţei de a se putea prietar.4. Art,

(Art. 403. C. C. şi 682 Pr. Civ.), aceşti funcţionari nu vor putea
judeca dificultăţile ce sar ivi cu ocasiunea vândărei, ci vor tri

mite causa la tribunalul re; site, care va judeca cu drept de apel.
Carr&-Chauveau.

V. (parte

2.)

Quest. 2505 septies B.

cu toate aceste, par a admite numai
Vedi Quest. 2505 octies.

anularea

Acești autori,

pe cale principală.

Purgarea ipotecelor şi aaltor drepturi reale esistente asupra unul Adjudecarea

imobil vândut prin licitaţinne publică având loe numai în caz când de bună voe

adiudecarea

se face pe basa unei nrmăriri silite, lioitaţiunele de

bună voe nu au acestefect,

a purga imobilul de
ţile prescrise de Art.
D-lui Liciu. Dreptul
1) Aubry et Rau. [. $

de unde

resultă că adjudecatarul,

de familie și omologarea justiţiei, să constitue
servitute pasivă asupra unui imobil orfanicesc,

sfatului

un usufruct sau o
nici să renunțe la

activă (L. 3 $ 5. Dig. Lib. 27. Tit.9), nică să înstrăi-

nevârsnineze 0 mină sau o carieră care ar face parte din fondul
prelunsă
nici
ete.),
eorum,
rebus
de
eod,
cului (LL. 3. $ 6. Dig.
Lauurm.)
1372
(Art.
re.
rescumpăra
de
pactului
termenul
gească
Joco-cit.
Demol.
13.
nota
436,
rent. V. 90. şi Massc-Verg6. I. p.

A2) Laurent. V. 90 Zachariz (ediţia Masse-Verge) I, tecst, p. 431.el era
cât
cu
noi,
la
admisibil
mai
atât
cu
pare
se
mi
sistem
cest
dată na
formal consacrat în vechia legislaţiune a Valachiei: „Nici o Caragea,
codul
din
P.IIL
21,
Cap.
26,
Ant.
gice
e slobod epitropul,
schimba
să schimbe lucrul nemișcător al sermanului; ear del va
să se îndatoreze

al respunde

cu

toată, paguba.“ —

Contră.

Schim-

şi abul se va putea sevârşi cu împuternicirea sfatului deArt.familie
care
1254
din
analogieprin
probarea tribunalului, (Argument
Mass€131.
VII.
.
Demolombe
dotal.)
imobilului
permite schimbul
p. 404, nota 15.
Verge. 1. p. 437, nota 21. Aubry et Rau. L. $ 113, 230
şi Cod. Civ.
p.
Som.
Fplic.
384,
p.
Valette sur Proudhon. Il.
p. 559. —1In

Rara de:
ipoteci.

ipoteci, va trebui să îndeplinească formalită1804 şi urm. C. C. Curte din Iaşi sub preşed.
.
pe 1887, No. 24. Şand. Nănoveanu. p. 1326.
reaDrepturi
Bonachi.
735.
VII.
Demol.
405.
şi
113, p, 404

IL. p. 163. Astfel, epitropul n'ar putea, fără împuternicirea
o servitute

pentru

dreptul Roman,

schimbul era permis. (L. 4. Cod. Lib.

V, Tit. 71, de pradiis et aliis rebus minorum, etc.)

le.

214:

CODUL CIV.— CARTEA I.—TITLUL X.—CAP. I1.—ARY, 401—404, 711.

împărți imobilul în natură.)

Art. 401,402

(Art. 404 C. C. 681 şi 694 Pr,

Civ.) Cu toate însă că Art. 401 şi 402 nu sunt aplicabile în specie,
licitaţiunea totuşi nu se va putea, face de cât tot după formele
stabilite de Art. 681—690 Pr. Civ.; străinii vor fi neapărat
admiși la licitaţiune. *)- Prin cuvântul străină legiuitorul înţelege
nu acei care nar fi Români, ci toți acei care nu sunt COproprietari sau devalmași în imobilul ce se vinde. (V. şi Art. 1389.)

Art. 401 şi 402 nu sunt, de asemene, aplicabile Îa casul când

sunt inapli. imobilul

se vinde îmo- 1826,

unui minor sar vinde

după cererea creditorilor sei (Art.

1827), guiu non ex tutoris vel curatoris voluntate. id fi,

bila pinoru- sed ex magistratuum auctoritate. (L. 3, $ 1. Dig. Lib. 27.
Tit.
rerea oredi- 9.) In asemene caz, vândarea se va face, ca pentru
ori ce i-

torilor se. mobil, conform Art. 492 şi urm. Pr. Civ. Urmărirea, va,
trebui
să fie precedată de un comandament prealabil care se va comunica

Espropriare

„ atât epitropului, cât şi procurorului trib. local.) (Art. 409 Pr.
Civ.)

“Tot astfel, Art. 401 şi 402

nu sunt aplicabile când imobilu

l
tilitate pu- minorului se espropriează pentru causă
de utilitate publică. (Art.
blică.
481 C. C. 19 Constit. şi Art. 16 L. din 20
Octomb. 1864.)

p. causă deu

20

<] potecarzea,

Buwmmiittor

minorntui.

Art 401 şi 402. V. teestul acestor art. p.
201
Art. 1721. Bunurile minorilor şi ale interdişilor şi 208.
nu pot fi ipotecate
de cât pentru causele şi cu formele prescrise de
legi. (Art. 342, 343 urm.
401 urm. 430, 445,

454, 458 C. C. Art 2126 C. Fr.)

Epitropul

Dreptul Roman.

nu poate să ipotece imobilele minorului fără încuviințarea sfatului de familie aprobată de
tribunal, 4) chiar în
ANN
A
at
4)

Si la Romani, autorisarea pretorului nu era neapărată,
licitaţiunea era ordonată prin o hotărîre judecătorească, atunci când
în urma cererei în împărţeală a unui coproprietar major:
ad divistonis causam

provocanti

tantummodo

decreto fieri jampridem

în asemene

majore

obtinuit.

socio

(L. 17.

ejus alienationem,

Cod. Lib.

et sine

V. Tit. 11);
caz însă, vângarea se putea face fără licitaţie
publică,

ca şi cum n'ar fi fost minori în causă, ceea
ce astădi nu mai este
permis după Art. 404: si communis res
erit, et socius ad divisionem
provocet,

Necomunica-

rea comandamentul

ui pre.

curorului.
Nulitate. Art,
409 Pr. Civ.

nihil novandum, censeo. (L. 1. $ 2. Dig.
Lib.27.Tit. 9.)
*) La Romani, străinii nu erau admişi la licitaţie
de
cât
după
cererea unui
din coproprietari.

L. 3. Cod. Communi dividundo. Lib. UL.
Tit. 31,
3) Necomunicarea, comandamentului
procurorului face ca ordonanța de
adjudecare să fie casabilă, şi acest motiv1 fiind
poate propune pentru prima oară în casație. de ordine publică, se
Cas. Rom.
Il-a pe 1876, p.531. Bulet, pe 1877, p. 124 şi 228. Buleţ. Bulet. S-a
pe 1878, p.
134. Bulet. pe 1879, p. 50. Bulet. pe 1883 p.
708 şi 1233.—0omandamentul n'are însă nevoie
să fie comunicat procurorului, când
urmărirea sa început pe când
tatăl
minorului era, încă în viaţă.
, Bulet. Cas. S-a I-a pe 1880
, pag. 229,
.
) Omologarea trib

unalului
întradevăr prescrisă
pentru înstrăinări şi ipoteci cât și este
pentru oră ce împrumuturi.atât Laur
ent. V.
93. Aubry et Rau. L. $113, p. 405.

Demolombe. VII. 730.-— Contra.
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caz când ipoteca ar avea de obiect garantarea unui împrumut contractat mai înuinte. Autorisarea nu se va da de cât pentru
mevoe mare sau un folos învederat. Legea pune ipoteca pe aceeași linie cu înstrăinarea, pentru că ipoteca conduce indirect
la înstrăinare, şi pentru că nu pot ipoteca de cât acei care au
capacitatea de a înstrăina. (Art. 1769.)
|
Aceleaşi regule sunt aplicabile nu numai la constituirea ipotecei, dar şi la transferarea unei ipoteci de la un imobil la
altul, precum şi la constituirea unei anticrese (Art. 1697—1103),
și a ori cărui drept real în genere.!)
3*

Contractarea

unui

împrumut

îm

(Ela. 404, 402.)

mumete

mimoruiui.

prumutului, indicând modul de întrebuințare a banilor împrumutaţi,,

N

Epitropul nu poate contracta nici un împrumut în numele
minorului, nici simplu (Art. 1576 urm.), nici amanetar (Art. 1685
urm.), fără autorisarea sfatului de familie şi aprobarea justiţiei,
ceea ce este foarte înţelept, căci un împrumut nechibzuit, ar putea
să aducă perderea, şi răsipirea averei nevârsnicului. ?) Consiliul
de familie şi tribunalul vor hotări condiţiunele împrumutului, aîmdecă dobânda ce trebue să plătească nevârsnicul, termenul,

ete. Consiliul de familie nu va încuviința contractarea împru- „
mutului de cât pentru o causă de mare nevoe şi în urma înfă- |
țoşerei din partea epitropului a socotelei prevEdute de Art. 401,
regulele înstrăinărei fiind aplicabile şi împrumutului pentru identitate de motive. Imputernicirea sfatului de familie şi omologarea justiţiei sunt neapărate, chiar în caz când epitropul ar
contracta un împrumut pentru a plăti pe creditorii minorului
care ar urmări averea sa.) Nevârsnicul devenit major va putea,
ar
Locr€. Legis. Civ. VI. p. 299, 300, după care aprobarea tribun.
primele
din
.
(Argum
or.
imobilil
narea
înstrăi
la
numai
tă
fi neapăra
cuvinte ale Art. 402 atingătoare de acest obieci, care sar referi numai la casul de înstrăinare despre care vorbeşte $ ultim al Art. 401.)
*

e
Această părere este însă inadmisibilă, pentru că legiuitorul Yorbeşt
pentru
tocmai
de o dată despre împrumut, înstrăinare și ipotecă,
,
a le supune la aceleași condițiuni. (V. şi Art. 429.)

Epitropul
— 5,
I. p. 40
5 V. supră, p. 213, uota 1 și Aubry et Rau.
ită
constitu
rie
ipoteca
ie
are însă puterea să radieze singur o inscripţ

virîn favoarea minorului, în caz când ar primi banii datoriţi în
ng.
“Troplo
13.
nota
tutea acestei ipoteci. Massc-Verg€. Î. p. 436,
Vo Radiation, No. 2.
Hypoth. UL. 138 bis. — Contra, Tasrible. Repert.
epitropul putea să împrumute pentru minor fără nici o Dreptul Ro-

%) La Romani,
autorisare, şi acest din urmă era dator să restitue banii împrum27utaţi
re
în numele lui de câte ori împrumutul îi era folositor: si minocumdem
în
lis
persona
merito
sit,
a
profect
a
pecuni
minoris
rem actio danda

est. (L. 3. Cod. Lib. V. 'Pit. 39.)

nota 24. Demo3) Laurent, V. 95. Aubry et Rau. 1. $ 113, p. (L.406,partea
2, 1223), îmD.
r
Toullie
După
Contră.
729.—
VII.
lombe.
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COD. CIVIL.—CARTEA I.—TITLUL X.—CAP I1.— ART. 401; 402, 413,
deci să anuleze împrumutul contractat de epitropul seu fără formalităţile legiuite. De câte ori însă împrumutul iregular îi va fi profitat personal, el nu va avea interes a cere anularea lui, pentru că este
de princip că nimene nu se poate îmbogăţi în dauna altuia. )

Cumpărarea
Epitropul va avea, de asemene, nevoe de împuternicirea, sfape credi
unui imobil. tului de familie și aprobarea tribunalului pentru a putea cumpăra

Controversă. pe credit un imobil în numele minorului, asemene act implicând un
împrumut. (V. supră, p. 172, nota 1, unde se discută controversa.)
"Cod.
Comercotailug
In fine, trebue să notăm că după codul „comercial din 1881,

Art. 10 și 13. tutorul nu poate, în lipsa părinţilor, să autorize pe un minor a fâce
comerciii, nici să continue un comerciă în interesul minorului, fără
încheierea consiliului de familie omologată de tribunal. (Art. 10

și 13 corespungetori

V.

cu Art.9

şi 12 din codul comer. Italian.)
Actele supuse la formalităţi speciale.— Transacțiună.

Art 413. Tutorul nu va putea precurma prin transigere (adecă învoeală) pricini atingătoare de interesul minorului, de cât numai cu
autorisarea consiliului de familie şi după avisul a trei jurisconsulţi, arătați
de procurorul tribunalului (sau de judecătorul de ocol pentru tutelele
sătenilor) aprobat 2) de cătră tribunal (sau judecător de ocol
pentru săteni), dupăce va fi ascultat și conelusiunele procurorului.
(Art. 357 urm.

408, 419, 1157, 1164, 1166, 1704, 1706, 1906. C.C. Art. 80, 340, 638 Pr.
Civ. Art. 62 C. Cora. vechii. Art. 62 L. din 1879.—L. din 187 p. atrib.
minist.
public. Art. 66 Legea

din 1840 modificat. Art. 467 Cod. Fr.)

La Romani, epitropul nu avea nevoe pentru a face o trangacţiune în numele minorului de încuviințarea, pretorului, de cât
atunci când transacţiunea avea de efect înstrăinarea
unui imobil.*) Astăgi din contra, epitropul fie chiar tatăl sau
mama, nu
poate face nici o transacţiune, nici judeciară nici estraj
udeciară,
prumutul ar putea în asemene

caz să fie contra

numai cu Împuternicirea sfatului de familie, ear după Chardonctat(puis.
-tutel. 410),
chiar
fără această împuternicire. Aceste păreri sunt însă inadmisibile, căci legiuitorul nu face nici o deosebire pentru
casul când

„Dreptul Rotal d ehiu

împrumutul ar fi absolut necesar.

) Argument din Art. 991 şi 1164. Maread&. II. 260.
Laurent. V. 9%.
2) Legiuitorul s'a esprimat rEu, căci nu avisul
jurisconsulţilor, ci transacțiunea se aprobă de tribunal.
1

5) Non solum per venditionem rustica predi
a vel suburbana pupilli
vel adolescentes aliânare prohibentur; sed neque
transactionis ratione, negue permut

atione, et multo magis
modo ea transfere sine decreto a domin donatione, vel alio gquogue
L. 5. T. 71. de prodiis et aliis ete.) In otoatesuo possunt. (LL. 4. Cod,
celelalte casuri, epi-.
tropul putea să facă ori ce transacțiuni
fără
autorisarea justiţiei.
(V. L. 46 Ş

ultim. Dig. 26.7; L.
85 şi L. 56 $4. Dig. de furtis,
Lib. 47. Tit 2; L. 22 Cod. Lib. 5. 54
Tit, 31.
—)
Art.
limach (233 Austriac) prescrie pentru validitatea 308 din codul Caînvoelei numai întărirea comisiei epitropiceşti, ear
legiui
rea
din
1840 ($ 66) mai
cere încă, pe lângă această întăritură,

şi împuternicirea
familie, fără a prescrie intervenţiun
ea, justiţiei.

sfatului de

CÂRMUIREA

EPITROPIEI.—
ART. 413.

217

fie asupra drepturilor mobiliare, fie imobiliare ale nevârsnicului,
de cât numai cu autorisarea sfatului de familie şi aprobarea
justiției, după avisul a trei jurisconsulţi rânduiţi de ministeriul
public.) Legea prescrie de astă dată mai multe formalităţi, pentru că transacţiunea

presupune

lui la unele din drepturile

o renunțare

sale.

Legea

din partea

prescrie

minoru-

avisul a trei

legişti, pentru că transacţiunele cele mai de multe ori dau loc la
desbaterea unor cestiuni de drept pe care numai oamenii spe-

ciali pot să le discute și să le priceapă mai bine. Avisul jurisconsulților este menit a lumina pe membrii consiliului de familie care n'ar avea cunoştinţi speciale, de unde resultă că în
princip acest avis trebue să precedă deliberarea sfatului de familie, pentru că altfel legea nu "şi-ar atinge scopul. ?)
Avisul jurisconsulţilor nu este numai 6 simplă consultaţie,
după cum susţine Freminville (II. 753), şi după cum pare a crede
și DI. Bonachi (I. p. 789), ci legiuitorul a voit să înființeze o garanție mai mult în favoarea minorului,

garanţie

care n'ar mai esista

dacă transacţiea s'ar putea faceîn contra avisului jurisconsulţilor, de
unde resultă că transacţiunea nu va putea, să fie aprobată de justiţie
decât atunci numai când toţi jurisconsulții în ananimitate?) vor
crede, după o matură chibsuinţă, că ea este folositoare minorului.
Transacţiunele sevârşite fără îndeplinirea, formalităţilor mai
sus arătate pot fi anulate după cererea și în interesul minorului, *) căci ele sunt nule în forma lor, după cum se esprimă Art.
1) Nominaţiunea jurisconsulţilor de cătră organul nepărtinitor al legei
este o garanţie și mai mare în favoarea minorului. La judecăto_

riele de ocoale nefiind însă procurori, se înţelege că judecătorul însuși va fi acela care va rândui jurisconsulţii şi va aproba transacţiunea pentru tutelele locuitorilor săteni. (Art. 62 L. din 1819.)

2) 'Transacţiunea n'ar fi însă anulabilă numai din causă că Jurisconsulţii ș'ar fi dat părerea lor în urma deliberărei consiliului de familie, mai ales dacă această părere ar fi conformă cu resultatul deliberaţiunei membrilor familiei, căci omologarea justiţiei ar îndrepta,

această neregularitate. Demolombe. VII. 746.— Contra. Laurent.V.
95. Această din urmă părere mise pare cu atât mai inadmisibilă,
cu cât legea nu stabilește sub pedeapsă de nulitate o ordine rigu-

i
roasă în îndeplinirea acestor formalităţi.
113.p. 4096,
$
I.
Rau.
et
Aubry
V.96.
Laurent.
745.
VII.
3) Demolombe.
nota 27.—'Teestul nostru de și a eliminat câte-va cuvinte din acel
francez este identic, cel puţin în partea întăi cu teestul corespundlător francez, şi modificarea pe care o vede Di. Bonachi esistă numai în aparență. V. cu toate aceste Freminville, Minorite. IL. 753.

— Dar dacă
4) Aubry etRau.I. $ 113, p. 406. Magnin.I. 699, în notă.

toate formele legale au fost îndeplinite, transacțiunea nu mai poate
fi anulată, nici chiar sub cuvânt de lesiune, minorul având în acest
caz numai acţiunea în daune contra epitropului seu. Laurent. XXVIII.
410.— Casaţiunea Română a decis în mai multe rânduri că transacţiunele nu pot sa privească pe minori, nici nu le sunt oposabile,

Anularea
transacțiunei
p. lipsă de
forme,
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CODUL CIVIL.——CARTEA 1. —TIT.

X.—CAP,

IL-—ART. 413.

1163. Pănă la cererea însă și dobândirea anulărei ei, transacțiunea făcută cu un epitrop își va produce toate efectele sale. (C. din
Bucureşti, sub preşed. D-lui G. Schina. Dreptul pe 1887, No. 21.)
Jurământ deJurămGatul decisor fiind o transacţiune de la care atârnă soarta
cisoriă.
drepturilor minorilor, *) epitropul nu poate deferi un jurământ
decisoriii în numele minorului, de cât îndeplinind disposiţiunele
Art. 413, şi autorisaţiunea trebue să fie specială, aşa în cât autorisațiunea, care ar da drept tutorului de a primi jurământul nui
dă dreptul de al deferi sau de a! referi.) Nimic însă ar opri pe epițrop de a deferi sau a primi un jurământ decisoriii
în numele seu personal în contestaţiunele relative la actele adConcordat.

Tatăl administrator legal. Art. 343.

ministrațiunei sale. (Aubry et Rau. L. $ 114, p. 417 şi 418):

Concordatul nefiind o transaţiune ordinară, epitropul ar putea

să eie parte la facerea lui, fără nici o formalitate în caz însă numai când minorul ar fi creditor chirografarii al falitului. *

Art. 413 este el aplicabil tatălui administrator legal în timpul
căsătoriei? V. controversa arătată supra, p. 34, nota 1.
Despre

Raporturi între epitrop în

şi minor.

De câte ori epitropul

deplinirea

Mărturisire.

:)

Dreptul Ro-

)

man.

efectul

formelor

actelor

făcute

lucrează

legiuite,

de

epitrop.

în limitele puterilor sale cu

de atâte ori actele

sale obligă și

dacă nau fost făcute cu îndeplinirea formelor prescrise de lege.
Bulet. Cas. S-a 1 pe 1883, p. 159, 607 şi 733.
Jusjurandum speciem transactionis continet. |. 2, Dig. Lib. 12. Tit.
2. de jurejur. Epitropul nu poate, de asemenea, să lege
pe minor
prin mărturisirea sa. (V. supră, p. 183.)
Cas. Rom. S-a I. Bulet. pe 1869, p. 419. Demolombe. VII. 690.
Aubry et Rau. VI. $753, p.348. 'Toullier. D. V. (parte
2) 3175.—
La Romani, din contra, epitropul putea să defere jurământul în numele minorului, pentru că avea dreptul de a înstrăina și
dea primi
banii

cei se datoreaii: nam et alienare res et solvi ei potest.

11 $
2. Dig.Lib. XII. Tit.2.)—Duranton (XIII. 582) întemeindu-se pe (L.dreptul
Roman, susține
că și astădi epitropul ar putea fără nică o formalitate

să defere juremântul decisor în numele minorului

pentru lucrurile

a căror înstrăinare este permisă; însă această părere este
inadmisibilă pentru că pe când, la Romani, epitropul putea să
se învoească

in numele minorului fără autorisarea pretorului, astăgli din

Art.

1906.

contra,
epitropul nu poate face nică uu soiă de transacțţ
iune fără îndeplinirea formalităţilor prescrise de lege.
(Art. 413 şi 1706.)
Este adevărat că Art. 1906

credulitate tutorilor,
pentru

acţiunele

însă

arătate

permite de a se da jurământul de

aceasta
în Art.

opune mica prescripțiune. Curte
Stoicescu şi Cas. Rom. Dreptul
Rau. |. ş 114, p. 418 şi VI.
%) Mass€. Droit Comer. III. 139.

nu este

1903,

1904

adevărat

de cât numai

şi 1905,

când se poate

din București sub președinţa D-lui
pe 1887, No. 7 şi 52. V. şi Aubry Al.et
$ 75, pag. 350, tecst şi nota 8.
Massc-Verge, 1. p. 440, nota 43.—

Epitropul war putea însă lua parte la acest
concordat, atunci când
minorul ar fi creditor

ipotecar al falitului, căcă în asemene
caz, minorul ar perde Siguranţa sa și ar deveni
simplu creditor chirografar.

DESPRE
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EPITROPIEI.

|

219

leagă pe minor, ca și cum acest din urmă ar fi lucrat singur:
factum tutoris, factum pupilli. (Art. 390.) Minorul nu va pute
deci, în asemene caz, să atace actele sevârşite de epitrop, nici
sub cuvânt de lesiune, pentru că epitropul n'a făcut de cât a se
conforma legei. De câte ori, din contra, epitropul wa îndeplinit
legiuitele formalități,
pentru

lipsă

de atâte ori nevârsnicul

de forme

şi independent

va putea

să ceară,

de ori ce lesiune,

anularea

actelor sevârşite de epitrop, pentru că minorul, în asemene caz,
nu s'a folosit de protecţiunea pe care voeşte să "i-o asigure legea.")
Epitropul care contractează cu cei deal treile în calitatea sa Raporturiînde representant al nevârsnicului, nu se obligă personal, ci obligă tre eplitop și
pe minor (Art. 1546): mandans et mandatarius habentur pro
treile.
una persona. Epitropul numai atunci va fi obligat personal când
va contracta în numele seu personal. (V. și Art. 145 Pr.Civ.)
Nevârsnicul este obligat faţă cu cei de altreile, nu numai
pentru obligaţiunele pe care epitropul le-arfi contractat în mod
valid în numele minorului, dar încă şi pentru greşelele comise
de epitrop în esecutarea

acestor

obligaţiuni. ?)

Toate hotărîrele, fie contradictorii, : fie datea în absenţă, - în care x Hotărirele
unțate
epitropul ar fi figurat sait ar fi fost chiemat în numele minorului pronunțate
.

sunt

oposabile
a.

3

acestui

din

pag

urmă,

:

chiar

atunci

y

epitropul

când

Tia

pitropului

î

t
oposaar fi pledat în instanță fără autorisarea sfatului de familie, în pile „o orucasurile Art. 408 şi 409, căci epitropul represintă pe minor chiar
lui.
atunci când el nu îndeplineşte formalităţile prescrise de lege.*)

(Art. 252 C. Comer. vechiii şi 847 Cod. noii). Massc-Verge. I. p. 436,
nota 13. Masse. III. 140. Cas. Fr. Repert. Dalloz. Minorite. 514, în notă.
') Laurent. V. 101.— Nulitatea, în asemene caz, este relativă şi nu Nulitate re”
poate fi esercitată de cât de însuşi minorul sau de representantul a
seu legal (Art. 952), de moştenitorii, .și în fine, de creditorii sei.
(Axt. 974.) Aubry et Rau. 1. $ 115. p. 420.

:) Laurent. V. 102.— Minorul ar fi responsabil chiar de pagubele cau-

sate de cătră epitrop celor de al treile prin lipsa de pază, depri:
vighere sau de întreţinere a bunurilor sale (Art. 1001, 1002), re-

mânânduw'i bine înţeles recurs în contra epitopului seu. Aubry et
fi însă responsabil nici de deRau. 1. $115, p.421.-— Minorul n'ar
lictele ori quasi-delictele comise

de epitrop, nică de dolul sau frauda

de care el ar fi fost eulpabil în administraţiunea epitropiei: „nec

enim
Lib.
mene
verso
găţit.

prohibentur tutores bonam fidem agnoscere. (e 9$6. Dig.
26. Tit. 6.) Singura acţiune pe care ar putea so aibă, în asecaz, cei de al treile în contra minorului, ar fi acţiunea de în em
pentru a fi despăgubiţi de sumele cu care nevârsnicul s'ar fi îmbo(Art. 1098 şi 1164.) „Ea dolo tutoris, si factus et locupletior (pu-

pillus), puto în eum dandum

actionem.“

(L.

15 Pr.şi $2 Dig.

Lib. Il,

Tit. 3, de dolo mâlo.—V. şi L. 3. Dig. Lib. 26 Tit. 9.—L. 3 $ 1. Dig.
Lib. 14. Tit. 4 precum şi L. 198. Dig. Lib. 50. Ţit. 17.) Demo-

lombe. VIII. 127. Aubry et Rau. |. $ 115. p. 421.

,

|

3 Laurent. V. 103. Aubry et Rau. IL. $ 115, p. 421. V. şi supra, p.
201.— Contră.

Curte din Bruxelles.

Pasierisie pe 1842. 2. p. 120.
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COD. CIV.— CARTEA

1.—TIT, X.—CAP. 11.—ÎNCETAREA EPITROPIEĂ,

Inmânarea ( Art. 390.)
hotărîrei epitropului în
tropului,

Revisuire.
L. din 1885
și Art. 291

Pr. Civ,

Pentru ca hotărîrea însă pronunțată în contra epiprima instanță să dobândească puterea lucrului judecat, ea, trebue săi fie înmânată în persoană sau la domiciliii,
potrivit Art. 74 și 137 Pr. Civ. (Art. 322 Pr. Civ.)
Trebue să mai notăm încă, că minorul ajuns la majoritate
poate cere revisuirea decisiunelor remase definitive, daca el n'a fost
de loc aparat de epitropul seu (Art. 291 Pr. Civ.), sau dacă a fost apărat în mod necomplect. (Lege interpretativă din 13 April 1885.)
Din faptul că epitropul obligă pe minor mai resultă încă că
actele sevârșite de dânsul

în această

calitate nu atrag în genere

nici o obligațiune personală în sarcina sa, de unde resultă că cei
de al treile n'ar putea să urmărească averea sa. personală pentru €secutarea unor obligaţiuni contractate în numele minorului. *)
Incetarea

epitropiei.

Epitropiea, încetează în mod desevârșit prin majoritatea, emanciparea *) sau moartea, nevârsnicului?); în caz de moarte, a-

părare

sau

destituire

a epitropului,

tutela nu

încetează în pri-

vinţa minorului, ci mai bine dis devine vacantă, căci, în asemene casuri, trebue, după cum se esprimă Art. 330 din codul
Calimach (249 Austriac), să se orânduească un alt epitrop. Tutela poate încă se mai devie vacantă prin absenţa, epitropului,
cu toate

că legea noastră

nu prevede

vede prevădut în Art. 424
_tălui,
tela

se vor aplica Art.
va

remânea

francez.

124—126.

vacantă,

şi nu

va

formal

acest caz care se

In caz de disparițiune ata-

In tote casurile în care tufi loc

nici

la tutela legală,

nici la acea testamentară, consiliul de familie convocat potrivit
Art. 356 și urm. va îngriji pentru rânduirea unui epitrop. *)
1) Astfel, epitropul nu este personal obligat a plăti cheltuelele
de judecată la care el ar fi fost condamnat întrun proces pe care lar
fi susținut în numele minorului. V. cu toate acestea Art, 145 Pr. Civ.
după care epitropul poate fi condamnat la cheltueli şi chiar la daune
în numele seu personal, fără a avea drept de repetiţiune în contra

Casuri în care
epitropul
poate fi personal responsabil față cu
cei deal 3-le.

minorului, atunci când din culpa sa el ar fi compromis interesele

Ă administrațiunei
nota

2, direet

dolul, delietele

sale. Epitropul este deci, după cum am vădut p. 219,

ȘI personal

responsabil

sau quasi-delictele

cătră

comise

cei

de

de

altreile

dânsul

pentru

în esereiţiul

funcţiunei sale. Epitropul ar fi de asemene responsabil dacă chiar
tără a întrebuința manoperi .dolosive, el n'ar fi deşșteptat
pe cei de
al treile de bună credinţă şi Varfi lăsat să creadă că
contractează

în numele
,

j
Cod. Calimach.
Art. 330.

minorului.

) Revocarea

seu propiru,

(Art.

1545.)

pe când în realitate

Aubry

et Rau.

1. $

contracta
115,

în numele

p. 423.

emancipaţiunei esprese (Art. 432) sau anularea căsătoriei

facepe minor să reîntre din nou sub tutelă. V. sn fra
) Simili modo finitur tutela morte, vel tutorum,
vei

esplic. Art. 421.

pupillorurm. (lastit.

4) După
$ 3. Art.
Lib.
YV. și Art. 39 Cod. Caragea, P.IIL. Cap. 21.
Art. 1. 330
3 Tit. din22) codu
codul CaliI maeh (250 Aust
ustria
ri c), tutela mai înceta încă prin redo
bândirea

din partea tatălui a (ca

părintești

|

DESPRE ÎNCETAREA EPITROPIEĂ.
Cotutela barbatului

de al doile

încetează

.

prin

321
moartea, fe- Incetarea
co-

meiei sale care era epitropă, prin scutirea sau destituirea eă din futlei barepitropie, sau prin pronunţarea
încetează, de asemene,

despărțeniei.

Epitropiea femeei

la încetarea cotutelei bărbatului, prin scu-

tirea sau destituirea sa. 1)
Consecințele

încetărei

epitropiei.

“Incetarea tutelei face să înceteze drepturile şi obligaţiunele
care resultă din epitropie, atât în privința persoanei, cât și a,
bunurilor minorului, de unde resultă, că epitropul care ar fi pastrat de fapt administraţiunea averei minorului în urma majorităței sale nu va fi supus ipotecei legale în timpul cuprins de
la majoritatea minorului şi pănă la darea socotelelor (V. supra,
p. 147, nota 3 şi p. 150), nici obligaţiunei de a plăti dobândile sumelor neîntrebuinţate, potrivit Art. 399 şi 400, pentru
că epitropiea nu poate să subsiste în urma majorităței nevârsnicului. Este adevarat că în vechiul drept al Franciei, copilul
era presupus minor față cu epitropul seu, pănă la primirea socotelelor, chiar în urma majorităței sale, însă această ficţiune nu
mai esistă astădi, şi știut este că numai legiuitorului este permis de a crea o ficţiune.?) Asemene ficţiune este chiar contrarie
a cărei întrebuințare pănă la o vreme îi era împedicată. Pentru a
înţelege acest mod de încetare, trebue să amintim că, sub codul Calimach,
de câte ori tatăl era în imposibilitate de a esercita puterea părintească,
ea nu trecea la mamă, după cum se întâmplă astădi, ci se orânduea un
epitrop în locul lui, şi această epitropie înceta îndată ce conteneau pri-

cinele de împedicare ale tatăhui. (V. şi Art. 232 Cod, Calim. 116 Austr.)

1) Laurent. V. 114. Tutela mamei nu va înceta însă prin moartea barbatului ei cotutore, ci va face din contra ca femeiea să şi redobâna
dească prima sa neatârnare. V. supră, p. 14 nota 1.—'Tutelmamei nu încetează, de asemene, prin interdicțiunea barbatului ei cotutore. Demolombe. VII. 138. Mourlon. 1. 1088. V. şi supră, loco cit.
Laurent. V. 116—118. In acest sens este şi jurisprudența curSic.
2

ţilor din Francia.
94. D. P. 63. 2.
morit. 411, nota
Epitropul remâne

D. P. 53. 2.
93. D. P. 72.
1 şi Privil.
supus tuturor

42. D. P. 54. 2. 165. D.P. 56. 2.
2. 204. V. şi Repert. Dalloz. M— Contra.
et hapoth. 1054 şi 1058.
obligațiunelor care decurg din epi-

tropie, plata dobândilor, ipoteca legală ete. în intervalul de la încetarea epitropică şi pănă la darea socotelelor. Aubry et Rau. I..

$ 120. p. 435 şi 436, nota 3 şi 5. Cas. Fr. D. P. 66. 1. 385. C.
Pau şi Agen. D. P. 51. 2. 5. D. P. 63.2. 16. Acest sistem este
cu atât mai inadmisibil la noi, cu cât el se întemeiează pe vechiul

"drept francez,

argument

istorie

care la noi

lipseşte. (V. cu toate

Deaceste Art. 347 cod. Calimach. 419 şi 809 cod actual. )—In fine,
faptelor.
privința
în
molombe (VIII.:25, 27), respinge în prineip
noue independente de gestiunea anterioară, ficţiunea unei minorități care sar prelungi peste majoritate, admiţend-o

rile în care actele de gestiune sevârşite
tărei epitropieă, ar fi o urmare

şi

numai

în casu-

de epitrop în urma înce

dependenţă

a admioistraţiunci
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CODUL CIVIL.—CARTEA Î.—TITLUL X.—CAP, ÎL.—ART., 369.
Axt.

1901,

care face să curgă

prescripţiunea

acţiunelor relative

la faptele tutelei de la majoritatea copilului, ear nu de la darea socotelelor, de unde resultă că fostul epitrop va putea opune fostului minor preseripţiea, cu toate că ar fi păstrat de fapt
gestiunea

bunurilor

minorului

în urma

majorităţei

sale. 1)

Primirea ceEpitropul va putea, de asemene se primească cesiunea vre
drept contra UNUi drept sau a unei creanţe în contra minorului (Art. 390
minorului. în fine), în urma

ajungerei

sale la majoritate, cu toate că soco-

Controversă-ţelele mar fi fost încă predate şi primite.?)
Contractarea
Epitropul nu va putea însă contracta cu însuși minorul
epitropuluă de cât după trecerea unei luni de la predarea şi încuviințarea
Art. 413. socotelelor obștești fie de tribunal (Art. 418), fie de însuşi minorul, dacă socotelele sau dat pe cale amicală, căci Art. 419
vorbeşte

de ori ce convențiume

Art. 809.

în genere. (V. esplic. acestui Art.)

Epitropul nu va putea, de asemene, să primească ce-va prin
donaţiune sau testament de la fostul minor, de cât în urma espirărei unei luni de la predarea socotelelor, tecstul Art. 809
fiind earăși formal în această privinţă și trebuind a fi complectat
prin Art. 419. (V. Alex. Capitolin în Dreptul pe 1881, No. 79.)
Incetarea
Am presupus pănă acum că epitropiea a, încetat, ea parte
epitropiei din pur pill, prin majoritatea nevârsnicului, ceea ce se va îmtâmpla
vului.
cele mai dese ori, însă aceleași principii sunt aplicabile şi atuncă când

epitropiea,

ar înceta, sau mai

bine dis, ar deveni va-

cantă ex parte tutoris prin escluderea san destituirea epitropului, căci epitropul care ar fi continuat a administra averea minorului în urma depărtărei sale din epitropie mar maifi un epitrop pentru a datori dobândile şi a fi supus ipotecei legale,
ci ar fi numai

un simplu

gerant

de afaceri. *)

Consecințele încetărei epitropiei prin moartea epitropului.
Art. 369. Tutela este o însărcinare personală care nu poate trece

la moştenitorii tutorului. Aceştia vor fi numai respunşlători despre admi-

nistraţiunea acelei tutele, și dacă vor fi majori, vor fi datori a continui cu

tutelare, distincţiune care esista și în dreptul Roman: et est verum,
a que connera suni, venire în tutele actionem. (L. 13 in medio,
Dig. Lib. 21. Tit. 3, de tutela et rationibus distrahendis etc.
*) Contra. Aubry et Rau. L. $ 120,p. 436. V. şi p. 185
şi 186, unde
am vădut că

prescripţiile cele mică curg după rigoarea principiilor
în favoarea epitropului, chiar în timpul epitropiei.

*) Aubry et Rau I. $ 120, p.436. Curtea Craiova şi Cas. Rom. Dreptul
pe 1882. No. 32 şi Bulet. Cas. pe 1884, p. 261.— Contră. Dim.
C. Popescu, după care incapacitatea mar înceta de cât prin darea
ȘI primirea socotelelor.
(Analogie din Art, 809.)
V.
1881
Ă No. 26. V. şi Demolombe. VIII.
) Laurent. V. 119. — Contră.

131 în fine) v- Dreptul pe
Demolombe. VIII. 24 şi Dalloz, Râpert.

Minorite. 584, după care epitropul,
asemene caz, ar fi supus
tutoror obligaţiunelor care nasc din înepitropie
pentru că în toate
casurile în care tutela
e vacantă ar esista o gestiune

tutelară, A-

CONSECINȚELE ÎNCETĂREI EPITROPIEĂ
— ART,
. 369.
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tutela pănă se va numi alta (sau mai bine dis alt tutore.) (Art. 434, 650
urm. 917, 1552, 1559. C. C, Art. 254 lit. e Pr. Civ. Art. 419 C. Fr.)

Epitropiea încetează în privinţa, epitropului prin moartea sa;
în privinţa nev6rsnicului însă, epitropiea devine numai vacantă,
pentru că urmează a i se orândui un alt epitrop pănă la majoritatea sau emanciparea sa. Epitropiea fiind o sarcină personală nu trece deci la moștenitorii epitropului: „sciendum est, nullam tutelam horeditario jure ad alium transire“ (L. 16 $ 1,
Dig. Lib. 26. Tit. 1.) Moștenitorii sunt însă responsabili cătră
minor sau cătră moștenitorii sei despre administraţiunea autorului lor, pentru că ei moștenesc nu numai drepturile darşi
obligaţiunele mortului: „Moștenitorii epitropului, dice Art. 36
din codul Caragea (Cap. 21, Parte III), sunt datori la veri ce
e dator epitropul cătră nevârsnic.“!)
i
Mai mult încă de cât atâta, moştenitorii majori, fără deoge- Continuarea

bire de secs,?) vor fi datori a continui

cu tutela pănă la rân. Sestiuei-

duirea unui alt epitrop.*) In cât priveşte pe moştenitorii minoră,

ei sunt scutiţi de această

sarcină, fiind incapabili de a se îngriji

chiar de propriele lor interese.
Se admite în genere că şi moştenitorii majori

vor fi scutiţi Scutirea mo-

de această gestiune, când ei vor fi interdiși, absenţi prea de- Herierier

părtați de domiciliul tutelei, sau supuşi unei infirmităţi care "i-ar cepțiuni.
împedeca de a se îngriji de propriele lor interese.)
ceastă părere este însă inadmisibilă, pentru ca la caz de vacanță
a epitropiei, esistă întradevăr un minor, însă nu esistă un epitrop
pentru ca să i se poată aplica regulele epitropiei.
,

) V. şi Art. 300 şi 352 din codul Calimach,

după care îndatorirea

|

Dreptul

despăgubirei sărăimanului trece şi la moştenitorii epitropului, dis- piechii

posiţiune care lipseşte în codul Austriac. (V. și $ 21, Cap. 28 Cod.

"Pe

Andr. Donici.)
— Şi la Romani, moștenitorii erau respundători de
gestiunea autorului lor: „hoeredes eorum qui tutelam vel curam administraverunt, si guid, ad eos ex re pupilli vel adulti perveneriit,

vestituere coguntur.“ (L. 4, Cod. Lib. V. Tit. 54, de hoeredibus tutorum.)
î) Prin urmare, și femeile majoare care ar primi moștenirea epitro- Femeiele
pului sunt cuprinse în această disposiţiune, căci aceasta este maj majoare sunt
mult o gestiune provisorie de cât o tutelă propriu disă. Demolombe. e ontitua gesVIII. 12, Aubry et Rau. |. $ 118. p. 431.— La Romani, din con- tiunea, autotra, femeile erau scutite de această sarcină. (L. 1 Pr. Dig. Lib. ului lor.

21. Tit. 1. de fidejussoribus et nominatoribus, ete.)

.

,

%) La Romani, moștenitorul major de sees bărbătesc, şi legitima cetatis Dreptul Ro-

„et masculus sit, nu era obligat a continua administrațiunea pănă
la rânduirea unui alt epitrop, după cum este obligat astă, ci tre-:
buea numai să continue gestiunea afacerilor începute de autorul

man.

seu, ea guce per defunctum inchoata sunt. (L. 1. Dig. loco-cit.)
Sustragere
+) Marcade. II 213. Ducaurroy. 1. 619. Demolombe. VIU. 11.—Obli- d
ne
gațiunea

de a continui

cu tutela

fiind

impusă moștenitorilor

EPL- prin renun-

tropului ca o sarcina a moștenirei, remâne bine înțeles că €i S€ țarea la movor putea sustrage de la această îndatorire, renunțând la moşteniştenire.

,
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Caracterul

-

Moștenitorii care continuă gestiunea epitropului nu sunt epi-

n Eoteniteri- tropi, ci numai nişte mandâtari, sau mai bine dis, niște geranţi
lor.
de afaceri, de unde resultă că nu le se poate aplica legile tutelei; aşa dar, ei nu vor datori de drept dobândile sumelor neîntrebuințate, şi bunurile lor nu vor fi supuse ipotecei legale.*)
Puterele mo- Din faptul că moştenitorii care continuă gestiunea autorului
gtenitorilor lor nu sunt epitropi mai

resultă încă că ei nu vor putea să facă

tratori provi- tot ce ar fi putut să facă epitropul, ci vor trebui să se mărgisori. Coniro- cască, la actele conservatorie şi neapărate

-

care nu suferă nică o

întârgdiere, îngrijindu-se, după cum se esprimă Art. 1559, numai
de ceea ce împrejurările reclamă pentru interesele minorului. *)

SECȚIUNEA. VIII,
Despre socotelele tutelei.
Art. 415. Fie care tutore este dator a da samă despre admipistrațiunea sa. 5) (Art, 343, 344, 349, 352, 355, 416 urm. 426,454, 141,
1153 $ 2, 1762 urm. 11778 C. C. Art. 653 Pr. Civ. Art. 346 Cod. Comer.

vechii. Art. 68 Legea din 1840 identice. Art. 469 C. Fr.)

Socoteala tutelei este un tablou general în dublu esemplar
(Art. 418), un îsod, după cum se esprimă codul lui Andr. Donică ($ 20, Cap. 28) şi codul Calimach, de tot ce a primit ePrimirea motenirei sub
eneficiii de
imventar

rea autorului lor. Duranton. Il.
p. 431. Demolombe. VIII. 9.—
de inventar n'ar scuti însă de
torul beneficiar este un adevărat
VIII. 10.
— In fine, după acest

612 nota 3. Aubry et Rau. 1. $ 118,
Primirea moştenirei sub beneficiii
această sarcină, pentru că moştenimoștenitor. (Art. 751.) Demolombe,
din urmă autor (VIII. 16), moşte-

nitorii ar putea cere descarcarea lor, și justiţiea ar avea chiar facultatea de a le rădica administrațiunea din ofieiii, pentru a împedica pe moștenitorul care ar avea un proces însemnat cu minorul

de a lua cunoştinţă de actele și documentele sale. (Art. 383 $ 4.)
1) Laurent. V. 120 şi XXX. 270. Aubry et Rau. 1. $ 118, p. 431.

Duranton. MI. 613.
— V. şi supră, p. 150, nota. 1. Na poate să fie

vorba, întradevăr, de a aplica disposiţiunele escepționale ale epitropiei la niște persoane care nu sunt epitropi.
*) Mareade. II. 213. Ducaurroy. IL. 619. Aubry et Rau. 1. $ 118.p.
431.—

Contră.

face tot ce ar

Laurent.

V.

120,

dnpă

fi putut face şi epitropul,

care

moştenitorii

ar

putea

pentru că ei continuă a-

ceeași gestiune. V. şi Demolombe. (VIII. 19), care de şi de acord asu-

|
Deosebirede
la codul fran-

pra principiului, totuși recunoaşte că ori ce acte sevârşite
de moștenitori în timpul administraţiunei lor provisoriă ar fi valide faţă
cu

cei de al treile, dacă ar fi utile și folositoare
%) Este de observat că Art. 415 reproducând
giuirea de la 1840 nu este relativ numai la
cum este în codul francez și în acel Italian

minorului. (Art. 991.)
întocmai $ 68 din le-.
semile definitive, după
(Art. 302), ci se re-

feră atât la socotelele provisorii pe care epitropul trebue să le
deie la
finele fie-cărui an (Art. 416), cât şi la acele obşteşti
sau definitive
pe care epitropul trebue să le deie la încetarea epitropieă. (Art.
418.)
Leginitorul obligă deci în princip pe oră
ee epitrop a da semi, și
apoi se

ocupă de semile provisorii şi de acele
definitive.
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415.

pitropul și a cheltuit în cursul administraţiunei sale. Ori ce
epitrop, fie legal, fie testamentar, fie dativ, este obligat în princip
a da samă de administraţiunea sa: „fişte care epitrop şi curator, dice Art. 314 din codul Calimach (238 Austriac), este
după regulă dator, a da samă pentru ocârmuirea lucririlor ce
i sau încredinţat.“ Aceasta nu este de cât aplicaţiunea priricipiului înscris în Art. 1541, după care ori ce administrator a
unei averi străine este dator a da samă de cârmuirea sa; de
aceea vedem că şi tatăl administrator legal al averei copiilor
sei trebue să dea samă de administraţiunea sa. (Art. 343.) Această obligaţiune apasă deci, nu numai asupra epitropilor, dar
şi asupra acelora care ar fi gerat tutela de fapt, precum este
mama care refusând sau perdând tutela ar fi urmat cu administrațiunea

averei

copiilor

sei.

(Art.

346,

347.)

Obligaţiunea

de a da samă incumbă, de asemene, moștenitorilor majori a
epitropului sevârşit din viață, care sunt datori a gera epitropiea
pănă la rânduirea unui alt epitrop (Art. 369), precum şi epitropului care ar propune o causă de scutire şi care, pănă la
pronunţarea sentinței definitive, trebue să administreze provisor
tutela. (Art. 380.) (V. şi Art. 13 $ 3 din codul penal.)
Aceaată obligaţiune de a da samă este de esenţa tutelei: 1” pentm că “Art. 415 o impune > în mod imperativ
tuturor
epitropilor
ai
.
.
.
în genere; şi 2" pentru că tutela fiind de ordine publică, nu se
poate deroga, prin convenţiuni particulare la disposiţiunile
care
regnlează îndatorirele epitropului!) (Art. 5), de unde resultă că
ori ce scutire de a da samă, fie chiar emanată de la o persoană care ar fi făcut o liberalitate copilului este nulă şi neavenită: 5) „negue liberatio tutoris, neque volumtas patris, aut
intercessio matris tutoris officium înfringat.“ (L. 5 Ş 8. Dig.
Lib. 26. Tit.

7.) Testatorul

ar putea,

întradevâr,

să dispue

pot fi scutiți sub nici un cuvânt, sunt provisorii sau definitive.
enim jus publicuim

bus, nec mutare formam

remittere potest hujusmodi

antiguităs

a

samă.

(Art, 5.) Con-

troversă.

în

favoarea epitropului de bânii care ar remânea în urma închierei şi răfuirei gocotelelor (le religuat du compte), însă această
disposiţiune departe de a cuprinde o scutire de darea semilor,
presupune din contra predarea lor, fără de care nu se poate şti
la ce sumă se rădică această remăşiţă. (Demolombe. VIII. 40.)
Semile pe care epitropii sunt datori a le da şi de care ei nu
_
- 5 „Nemo

Epitropul nu
Poate fiscutit de obligaținea de a

-

cautioni-

constitiitam.“ - (Legea 5, $ 7..

a
Dig. Lib. 26. Tit. 7.)
3) Laurent. V. 124. Demolombe. VIII. 38, 39. Mareade, II. 276. Aubry
et Rau. [. $ 121. p. 440, nota 14. Demante. II..230 bis. MasscVerg6. 1. p. 458, nota 4. Valette sur Proudhon. II. p. 407, Explie.
Sowm. p. 285, 286 şi Cod. Civ.. p..516 No. Îl. [. F. Simionescu.
Responsab. tutorilor și a magistraților. p.-61, 62. Acest sistem este
formal

admis în

codul

Italian

(Art..304),

în codul

'Prusae (Art,
15
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CODUL CIVIL.—CÂRTEA 1.— IT, Î1.—0CAP, IL.—ART, 416.
Art. 416.

Socotelele provisorii (anuale).
Fie-care tutore, afară de tatăl şi mama, și aceştia nu-

mai pe timpul cât au usufructul legal asupra bunurilor minorului, !) este

dator în cursul tutelei sale a arata în scris la tribunalul ținutal (sau la

judecătorul de ocol pentru tutelele sătenilor), la finele fie-cărui an, starea administraţiunei sale; ear tribunalul, (ori judecătorul de ocol) la
întâmplare când tutorul este ales de cătră consiliul de familie, va fi
dator a împărtăși mai întâi copiea întărită de starea acestei administraţiuni consiliului de familie, care având a face luări aminte asupra împrejurărilor administraţiunei tutelei, le va adresa tribunalului în termen
de 15 dile, după primirea copiei; trecând însă acest termen, atunci tribunalul (sau judecătorul de ocol, în cât privește tutelele sătenilor), tără
a mai aștepta susdisele luări aminte, va regula cele de cuviință în privirea dărei de samă din partea tutorului. (Art. 343, 361, 368, 398, 401,
415, 4117, 541 0. C. Art. 62 L. din 1879. Art. 70 L. din 1840 carea
servit de basă Art. 416.—Art. 316 Cod Calimach. Art. 470 Cod. Fr.)

In codul francez, ca şi la Romani,*)

provisorii

861), în Ante-proiectul de revisuire (Art. 463) ete. „Când tatăl nevârsnicului, dice Art. 37 din codul Caragea, va orândui anume în
„diată că epitropul să nu deie socoteală nici în vremea epitropiei,

Codul Caragea,

Codul Cali" mach.

socotelele

nică după sfârşitul epitropiei, să nu se asculte, ci epitropul să'şi
dea negreșit socoteal— ă.“
După Art. 314 din codul Calimach (238

|

Austriac), testatorul poate din contra să scoată pe epitrop de sub
îndatorirea semilor, însă nu la toate, ci numai la acele ce va

ovrândui peste legiuita parte a moștenitorilor, și Art. 315 din 4
celaşi cod adaogă că aceasta poate so facă și comisiea epitro-

picească, când

va fi de credut că veniturile nu

covârşese cheltue-

lele cele trebuincioase pentru hrana şi buna creșterea nevârsnicilor,

epitropul fiind în tot-dea una îndatorit a da samă pentru averea
însemnată în catagrafie și pentru capetele banilor.— Art. 264
$ 2 din
codul cantonului Vaud permite, de asemene, judecătorului de
pace
'de a scuti pe epitrop pentru un period de trei ani de darea so-

cotelelor anuale, în caz când tutela ar fi de puţină însemnătate.
Tot în acest sens este conceput și Art. 304 din codul canton. Friburg.— Zachari susţine că şi sub codul Napoleon acel care ar

dispune de averea sa în favoarea nevârsnicului, ar putea
scuti pe
epitrop de darea semilor, dacă acea avere ar fi disponibilă
(Art.

„841 urm.), însă această părere a remas isolată. Acelaşi autor
susține că testatorul sau dăruitorul ar putea scuti prin o anume elausă
pe epitrop de obligaţiunea de a face inventar (Art. 395), opiniune
pe care noi nam

admis-o.

V. supru, p. 157.

|
1) - Aceste cuvinte lipsese atât în codul francez, cât şi în
legiuirea Valahiei

,

Drept Ro:
man.

de la 1840 asupra epitropiilor şi sunt adaose de legiuitorul nostru.
La Romani,

„3

epitropul nu putea să fie obligat a da socoteli de
cât
la, încetarea epitropiei: absurdum enim erat
a tutore rationem
dăminustrationis negotiorum pupilli reposci in qua
adhâc persave-

,

at. (L. 9 $ 4. Dig. Lib. 27. Tit, 3); Epitropul
săroinat! cu ad„Ministraţiunea averei copilului putea însă să fie d obligat
în cursul
„epitropiei a
tutores

arăta epitropilor onorari starea administraţiunei
sale:
date, sunt

onorarii

enim guasi observatores
gesserul et custodes : imputabiturgue eis guandogue, actus ejus qui
cur si malee um
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nt sunt obligatorii, şi epitropul nu este ţinut a le da în cursul epitropiei de cât la rechisiţiunea consiliului de familie, fără
însă ca acest consiliu să le poată cere mai mult de o datăpe
an. (Art. 470 Cod. fr.) Legiuitorul nostru depărtându-se de la tecstul francez și urmând vechilor noastre legiuiri,!) obligă pe epitropi a da socoteli la finele fie-cărui an a administraţiunei
sale. Art. 281 din codul cant. Berna obligă pe epitropdea da
semi cel puţin la fie-care doi ani. Aceste semi trebue să 1ămurească, şi să hotărească, după cum se esprimă Art. 317 din
codul Calimach (239 Austriac), veniturile şi cheltuelele, sporirea sau împuţinarea capitalului. Semile anuale ca şi acele de-

finitive. (Art. 418) sunt scutite de timbru. (Art. 29$8

L. Tim-

brului din 1886.) Tatăl şi mama sunt scutiţi de semile anuale,
însă namai pe timpul cât au usufructul legal,?) pentru că venitul aparţinând în asemene caz părintelui usufructuar, darea
semilor ar fi lipsită de interes; de unde resultă că părinții lipsiți de usufructul legal trebue să deie socoteli la finele fie cărui an.) “
conversari videbant, suspectum eum non fecerunt.

Assidue igitur

et rationem ab eo exigere eos oportet, et solicită curare, qualiter
conversetur. (L, 3 8 2 în medio, Dig. Lib. 26. Tit, 7.)
1) Vegi Art. 316 şi 317 din codul Calimach (239 Austriac), după care Dreptul veepitropul era dator să deie socoteli cu acte justificative de veni.
-chiii.
tură şi cheltueli, de sporirea sau împuţinarea capitalului, la sfârșitul
fie-cărui an, sau cel mult în curgere de douc luni după împlinirea
anului. Vegi şi Art. 70 din legiuirea de la 1840. — După ofisul
Domnese din 1844 a lui Gh. D. Bibescu îndeplinitor legiuirilor asupra epitropiilor (Art. 4 şi 6), semile provisorii trebueau neapă-

rat să se deie în cursul lunei lui anuar. Vegi şi Art. 3 dela epitropii din codul Ipsilant, unde se dice că epitropii sunt datoria
da pe tot anul socoteală la mitropolitul şi la epitropiea de obşte.
Vedi şi $ 20 Cap. 28 dincod. Andr. Donici.—Obligaţiunea de a da socoteli anuale esistă și în codul Italian (Art. 303), eu escepţiune însă
pentru ascendenți, care sunt scutiţi de aceste semi din causa înere-

derei

ce legiuitorul aie întwânșii.

Obligaţiunea de

a da socoteli

provisorii la finele fie-cărui an esista și în proiectul codului fran-

cez, însă ea a fost desființată fără nici un motiv. Birie
a făcut deci
legiuitorul nostru de a părăsit codul francez şi dea reprodus prin-

cipiul admis în vechea noastră legislaţiune, căci prin aceste socofeli anuale, membrii

familiei vor fi în tot-deauna în curentul afa-

cerilor nevârsnicului, putând să controleze capacitatea şi buna credință a epitropului.
II

2) Așa dar, pe când în codul francez, părinții chiar lipsiţi, de folo- Deosebire de
de familie la da- la codul fransința legală nu pot fi supuși de cătră consiliul

rea semilor anuale;

Ja noi

din contra,

părinții

nu

sunt

scutiţi

de cât în calitatea lor de usufructuari.— Din faptul că părintele
usufructuar este scutit de ada semi anuale cât timp ţine usufructul,
resultă că această scutire se va aplica ori-cărui epitrop, cât timp .
ar avea usufructul convenţional al averei minorului: ube eadem ra-

tio, bi idem jus. Vedi şi Bonachi. |. p, 19%.
N
5) Astfel, părintele epitrop va fi dator a da socotelele anualeîn privința
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Aceste semi provisorii se depun de epitrop la tribunalul
ținutului în care s'a deschis epitropiea, sau la judecătorul de
ocol, în cât priveşte tutelele sătenilor!) (Art. 62 L. din 18179),
cel mult în 15 ile după sferșitul anului (Art, 417), şi tribunalul ori judecătorul de ocol cercetează însuși semile, fără a
le mai supune sfatului de familie, dacă epitropiea este legală
ori testamentară. Dacă însă epitropul este rânduit de cătră
sfatul de familie, tribunalul sau judecătorul: de ocol este dator a împărtăși mai întăi o copie de pe socoteli consiliului de
familie, *) carele după ce prin încheierea unui anume proces ver-bal, va face observaţiunele sale în privinţa justificărei sau utilităţei cheltuelâlor, precum şi în privinţa regularităței administraţiunei, va comunica acest resultat tribunalului sau judecătorului de ocol, în cât privește tutelele sătenilor, în termen de
15 gile de la primirea copiei; trecând însă acest termen, fribunalul sau judecătorul de ocol, fără a mai aştepta resultatul
cercetărilor făcute de cătră sfatul de familie,?) va regula cele
averei asupra căreia el n'ar avea folosința legală (Art. 341); el va fi,
de asemene, supus acestei obligaţiuni în urma îndeplinirei din partea
copilului a vârstei de 20 ani sau a emancipărei lui chiar înaintea acestei vârate, pentru că, în asemene casuri, folosinţa legală nu
mai are loc. (Art. 338.)— Părintele epitrop, fie chiar şi usufructuar,

'Tutela sătenilor în Valachiea. Circul.
din 1845 şi

nu este însăscutit de obligaţiunea
de a înfățoşa sfatului de familie socotelele somarii și speciale cerute de A. 401. (V. suprâ, p. 210, nuta 2.)

1) După resoluţiea domnească din 1854 (V. Cod. Caragea, ediția Brăiloiu, p. 351), epitropii săteni trebuiau să deie socoteli la propri-

"

etarul şi juraţii satului, când averea orfănicească nu întrecea su-

ma de 50 lei vechi. Preutul, juraţii satului şi proprietarul erau,
de asemene, însărcinaţi cu facerea catagrafiei sătenilor, după circu-

resoluțiea

domnească
din 1854. .

”

„lara ministerului justiției din 1845. (V. eoa. Caragea. loco cit.)
*) Legiuitorul obligă, la caz de tutelă dativă, pe consiliul de familie

la esaminarea semilor, pentru că epitropiea, în asemene cas, emană
„de la consiliu. Ar fi fost bine însă ea consiliul să aibă aceeași
îndatorire chiar în caz când tutela nu este dativă,. după cum
o
are

pentru toate futelele în genere, în privința socotelelor obștești.

(Art. 418.) Această deosebire între tutela dativă Şi acea legală ori
testamentară nu are deci nici o rațiune şi este luată din legiuirea

de la 1840 ($ 70).—După Art. 283 din codul Cant. Berna, semile
se esaminează

a
Critică la adresa legiuiterului. |

„Apoi,

de cătră minor asistat de cătră două rude ale sale.

ele se esaminează

de autoritate,

atât

în privința

comtabili-

tăței, cât şi a necesităţey cheltuelelor. (Art. 284, 285.)
3) Este de observat că rolul consiliului de familie este
cu totul secundar în această materie, căci, pe lângă că socotelele: provisoriă
nu 1 se comunică de cât în caz de tutelă dativă, chiar şi în asemene

caz, tribunalul

poate să verifice semile fără ca ele să fi fost

mai întăi cercetate de cătră sfatul de familie, ceea ce uu este
în
armonie
cu principiile
consiliului de familie
irea de la 1840, unde
Ba estras tecstul Art.

legislaţiunei actuale, după care atribuţiunele
sunt mult mai întinse de cât erau sub legiuesista Şi comisiea epitropicească şi din care
416 actual. Legiuitorul ar fi trebuit deci,

SOCOTELELE
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TUTELEL.—
ART. 418.

de euviință, adecă le va încuviinţa,

sau va refusa aprobarea sa, -

după cum cheltuielele i se vor părea sau nu îndeajuns utileşi

justificate. *) (Argum. din Art. 418.)

e

Incuviinţarea semilor de cătră justiție nu are puterea lucrului judecat şi nu apără pe epitrop de respundere pentru cele
ce în urmă se vor descoperi cu vicleșug urmate.?)
Socotelele

Art. 418.

definitive

(isbrănitoare

sau

obşteşti).

La eşirea sa din tutelă, tutorele este

dator a da

so-

cotelă pentru toată durata tutelei sale; spre acest sfârşit, el este dator
a întocmi două de o potrivă esemplare, care trecând prin consiliul de
familie, se vor supune tribunalului (sau judecătorului de ocol pentru

săteni) cu observaţiunele ce vă fi făcut, remăind tribunalului (or: judecătorului de ocol) a le încuriinţa sau nu, după împrejurări.

Numai

după

predarea socotelelor obşteşti şi încuviințarea lor de cătră tribunal (ori
de judecătorul de ocol pentru tutelele sătenilor). se va considera tutorul
desfăcut de tutela sa, fără jignirea dreptului reservat pupilului devenit

major de a cere samă de administraţiunea tutelei.

(Art. 342, 415 urm.

pentru a fi în acord cu principiile mai sus statornicite în privința
puterilor sfatului de familie, săl oblige a verifica însuşi şi a cer“ceta mai întăi semile epitropiceşti, supunând apoi încheierele consiliului la aprobarea tribunalului. Cu alte cuvinte, tribunalul n'ar
fi trebuit să poată interveni, în asemene materie, jure proprio, de
cât în casul Art. 367, adecă atunci când sfatul de familie legiuit

chiemat nu s'ar fi întrunit în termenul prescris.

%) Sub codul Calimach, semile se dădeau la comisiea epitropicească
care era datoare a le cerceta şi a le îndrepta prin esperţi, dând
apoi epitropului unul din cele două isvoade adeverite, spre dovada
dărei semilor şi a împlinirei datoriilor sale. (Art. 320 C. Calim. 241
Austriac.) V. şi Art. 70, 71 din L. de la 1840. In Valachia, socotelele se dădeau la tribunal, după ofisul lui Bibescu Vodă din 1844,
dechemb. în 27.—Astădi, epitropul depune mai întăi semile la
tribunal, după cum am vădut mai sus, și tribunalul le comunică
N'ar fi însă nici o nulitate dacă eîn copie sfatului de familie.
ar da semile

pitropul

consiliului

înaintea

de familie

care

Dreptul
vechii.

le ar e-

samina mai întăi şi apoi le ar comunica tribunalului spre aprobare.—In codul Italian (Art. 303), semile provisorii se presintă
“sfatului de familie care, înainte de a delibera, le supune esamenu|
lui unuia din membrii sei. In urma deliberărei consiliului, semile se ;j
depun în archiva pretorului, care îndeplinește misiunea judec.de ocol.

a
2) V. Arţ. 418 C. C, și 322,348 cod. Calimach.—Art. 321 din codul Indreptare
gregelelor
Calimach (242 Austriac) prevede formal că dacă în semi s'a uitat
ceava,

ori sau

găsit într'ânsele

fi de pagubă, nici sărăimanului,

îndatoreşte a îndrepta astfel

îndoeală,

vre

o greşeală,

aceasta

nu

poate

nică epitropului, căci epitropul se

de greşeală,

ca după desevârşita lor

lămurire,

sau a desluşi

cele cu

să se întărească se-

mile, Aceasta este adevărat şi astăgi. — Art: 311 din codul Cant.

Friburg prevede formal că ori ce greşeală sar fi strecurat în s0-

coteli se poate în tot-deauna îndrepta în timpul minorităţei şi în
cei dintăi trei ani după majoritate.

strecurate în

semi. Art.

321 Cod.
Calimach.

*

230.
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418,

434,426, 450 0. C. Art. 62 L, din 1879 p. jud. ocoale. Art. 71 L. din 1840
care
a servit de basă redacţiunei Art. 418. Art. 347—350 cod. Calimach.
Art. 411 Cod. Fr. modificat.)

Ori ce epitrop, dativ, testamentar sau legal, fie chiar tatăl
sau mama care ar avea folosința 'legală, este obligat a da la
încetarea tutelei socoteli definitive pentru întreaga sa administrațiune, fie că tutela, a încetat ex parte tutoris, fie ex parte pupilli, fără ca el să poată fi scutit de această obligaţiune sub
cuvânt că ar fi predat semile anuale potrivit Art. 416.!
Persoanele — Dacă epitropiea a încetat prin majoritatea, nevârsnicului,
so-

phiomaie a cotelele se vor da fostului minor, fie prin tribunal, fie prin

bună
de la epitrop.înțelegere, după cum vom vedea mai la vale. *) Dacă
epitropiea a încetat prin emancipaţiune, ele se vor da tot minorului,
însă în ființa curatorului

seu

(Art. 426);

în caz

de încetarea

epitropiei prin moartea nevârsnicului, socotelele se vor da moş-

Schimbarede

tenitorilor sei.?)

In fine, la caz

oePii
În oE
tare,

că de

de schimbare de epitrop, adecă nu de înce-

vacanţă a tutelei,

socotelele

se vor da de fostul

tutor noului epitrop, însă numai prin tribunal. *) (Art.
418.) In
Cel din urmă

1!) Cel din urmă epitrop, în ipotesa când epitropiea ar fi
fost admini-

epitrop nu

strată de mai mulţi epitropi succesivi, nu respunde însă
la noi de
observă cu multă dreptate
predecesoruDI. Bonachi, 1. p. 801, pentru că, la noi, tribunalul
lui seu. Deoceară semile şi să le cerceteze, în cât epitropul leeste obligat să
primeşte în
sebire de la
starea în care i se dau de predecesorul seu.
Aceasta mai resultă
codul francez.
încă şi din Art. 418 care dă drept minorului deveni
t major de a
y f cere semi de la toți epitropii sei eșiți din
epitro
stiuca

gestiunea predecesorului seu, după cum

2 minorităței sale, cu toate că ei arf predat socotepie încă pe timpul
lele tribunalului.

-Curte din Iaşi, sub președ. D-lui N. Bârzu. Dreptu
l
29.—I

(judecătorul
Un singur caz esistă în care minorul denu ocol).
poate cere socoteli de la
epitropul seu, ȘI anume atunci

(az tn care
nu poate ce
re socoteli

pitropului

de la fostul
seu epitrop.

Creditorii

Art. 974.
.

minor fiind

este în același timp şi
or şi debitor. (Art. 713
3
Lauren
t. V. 195,
al
) Codul Itali. an cate formal în şiaceas1154.)
. trat
tă, privo
inţă: „și: Pamminis
o
muore
duranie la

minorului pot

cere semile

când el este singur moștenitorul emoştenirea fără beneficii de inventar, căci,
esistă confusiune, de vreme ce fostul

şi. primeşte

îu asemene caz
ţinut de toate obligaţiunele autorului
seu,
credit

At

delaepitrop.

pe

1887, No.
dreptul francez, din contra, epitropul cel
din
urmă
respunde de întreaga gestiunea epitropiei, remănânâvw'i
dreptul de recurs
contra predecesorilor sei. Marcad
II.e.
278. Demolombe. VIII. 106.
Laur. V, 128. V. şi L. 2, Cod. Lib. V. Tit. 42, de tutore
vel curațore, ete.
*) In codul Italian (Art. 307), socotelele
se dau tot majorului, însă epitropul nu 6ste liberat de cât dacă
majorul a fost asistat la esaminarea lor de protutorul seu, sau în
lipsa lui de o altă persoană
Tânduită de cătră pretor
n

.

,

minore eti, il conto sarii reso ai
suoi eredi.&
(Art. 306 $ ultim.)—Creditorii nevâ
rsnicului ar putea cere în ori ce
Y
fa semile de la epitrop în basa Art. 974, chiar în timpul vieţei
î0stului minor, dacă el ar neglija de a le cere.
Laurent. V. 126.
Curte din Douai. D. P.

55. 2. 51,
) Star putea Susține în lcgislaţiunea
noastră CĂ, în asememe caz, 80-

”SOCOTELELE

TUTELEI.
— ART.

418.
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acest din urmă caz, socotelele vor ţinea loc de inventar, și acest inventar nu va mai trebui să se facă de cătră noul epi-

trop, de cât atunci

când el n'ar fi fost făcut

de

cătră acel

vechiu. (V. supră, p. 157 tecst şi nota 1.)
“La caz când vechiul epitrop n'ar voi să presinte socotelele Constrângede bună voe în tribunal, noul tutor va putea săl acţioneze în'“% vechiului
judecată, şi tribunalul va putea să'l condamne la plata venitu- predarea selui întreg, dacă fostul epitrop nu justifică cheltuelele ce a făcut.!) milor difini-

Mai mult încă de cât atâta, tribunalul din oficiii va putea să]
constrângă

la darea

semilor

în basa

Art. 417,

căci

acest art.

ge aplică nu numai la semile provisorii, dar şi la semile definitive care se dau la fie care schimbare de epitrop. (V. p. 235.)
Obligaţiunea de a da semi definitive sau obşteşti prin justiție incumbă fie cărui epitrop la încetarea funcţiunei sale, în
toate casurile în care nevârsnicul n'a ajuns la majoritate sau
va fost emancipat,

puţin

importă

împrejurarea

care a produs

încetarea, funcțiunei sale. Spre acest scop, epitropul va întocmi
două de o potrivă esemplare?) şi le va depune la tribunal
sau la judecătorul de ocol, în cât privește tutelele sătenilor (Art.
1879),

ear tribunalul

ori judecătorul

de ocolva tri-

cotelele trebue să se deie tribunalului

lui epitrop. (Art, 391.)

,

1) Bonachi. Î. p. 801.— Judecătorii

care va preda averea nou-

vor putea ordona

esecutarea pro-

,
_ visorie a sentinţei lor. (Art. 129 $ 6 Pr. Civ.)
venitutrece
vor
se
într'una
2) Socotelele vor cuprinde două partidi;

rile nevârsnicului, ear în cela-laltă toate cheltuelele făcute. In capitolul veniturilor, epitropul va trece toţi banii ce el ar fi primit

în numele nevârsnicului, chiar şi acei care nu i ar fi fost datoriţi,
sau care ar proveni din niște operaţiuni nelicite, precum ar fi sumele câștigate prin jocuri de noroc sau prinsoare. (Art. 1636 urm.)
(Argum. din Art. 1541.) Demolombe. VIII. 109, 110.— Cât pentru

partida cheltuelelor, ea va, cuprinde cheltuelele făcute eu ocasiunea
administrațiunei şi chiar sumele ce epitropul ar fi cheltuit cu ges-

tiunea epitropiei, de pildă, cheltuelele sale de drum etc. Toate aceste cheltueli vur trebui să fie restituite epitropuluă, după împre- “ jurări, după averea nevârsnicului, după greuțăţile gestiunei, ete,

Demolombe.

VIII. 114,

x

62 L. din

mete unul din acele esemplare consiliului de familie pe carel
va convoca spre a le revisui şi esamina, consiliul fiind dator a le restitui tribunalului sau judecătorului de ocol spre
încuviinţare, dimpreună cu observaţiunele ce va fi credut de:
cuviință a face, cel mult în termen de 15 dile de la primirea
copiei. Formele pentru predarea socotelelor definitive sunt deci
aceleaşi ca şi pentru socotelele provisorii. (Art. 416.) Basa socotelelor definitive ca şi a acelor provisorii va fi catagrafiea care
a trebuit să se facă la deschiderea epitropiei. (Art. 391.) Se
înțelege că şi socotelele anuale vor putea fi consultate cu folos

-
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la, predarea, semilor definitive. Tribunalul nu: va admite de cât
cheltuelele care se vor justifica de epitrop şi care vor fi fost
neapărate
sau cel puţin folositoare nevârsnicului.!) Numai după
încuviințarea, socotelelor de cătră tribunal şi în urma, conclusiunelor ministeriului public, epitropul se va cansidera desfăcut de epitropie, de unde resultă că tribunalul numai după încuviinţarea semilor obşteşti va admite ştergerea ipotecei legale,
căci cu toate că tutela a încetat ex parte tutovis, totuși epitropul nu se consideră ca desfăcut de mandatul seu de cât în urma. predărei semilor și încuviinţărei lor de justiţie.) Epitropul
nică în urma încuviințărei semilor sale obşteşti nu este liberat
faţă cu minorul, căci acest din urmă are 10 ani dela majoritate
(Art. 1901) spre a cere încă o dată semi de la fostul seu epitrop şi spre al trage la respundere pentru ori ce daună causată
prin reaua sa administrare.?) (V. Bulet. Cas. pe 1882, p.116.)
1) DI. Bonachi, 1, p. 792, pare a crede că cheltuelele făcute de epitrop nu
i se vor ţine în samă, chiar atunci când ar fi folositoare minorului, dacă
ele n'ar fi, fost neapărate, întemeindu-se pe împrejurarea că legiu- itorul nostru a eliminat Art. 471 francez, după care trebue să
se

ție în samă epitropului toate cheltuelele utile îndeajuns justificate,

conform apreciarei suverane a, judecătorului. Cum! Eată bună oară
un imobil a nevârsnicului care ar fi dobândit o valoare mult mai
mare din causa reparaţiunelor făcute de epitrop, şi cheltuelele
fă-

cute cu ocasiunea acestor reparaţiuni nu se vor ținea în samă
epitropului,

pentru că imobilul nu avea nevoe de acele reparaţiuni ;
dar atunci nevârsnicul sar îmbogăţi în dauna altuia,
ceea ce eate
contrar principiului înscris în Art, 1164, după care
persoanele incapabile restituesc sumele care le au profitat. Este
'de asemenea
cu neputinţă de a cere epitropului acte scrise pentru toatechelt
n-

elele mărunte făcute

în cursul

administrațiunei sae,

deci, la noi, ca şi în Francia, vor aprecia în mod
Predareaave-

*)

rei. Art, 848,
349 cod. Calimach.

,

tea cheltuelelor şi justificarea lor.

O

dată

cu predarea

norului emancipat

semilor,

epitropul

va

preda

(Art. 426), oră noului epitrop,

Judecătorii

suveran utilita-

majorului sau mi-

dacă minorul a
remas încă sub tutelă, averea, documentele
şi
hârti
elece el deține
în calitate de epitrop, după cum se prevede
formal în. Art. 348,
349 din codul Calimah (263 Austriac). (V. gi Art.
415—417 cod.
Cant. Argovie.) Epitropul, care nu va &
avut
folosin
ţa legală, va
trebui să restitue tot atunci şi lucrurile mobile
a
căror
pastrare
în natură sar fi dispus de cătră consiliul
de familie potrivit Art.
396. (V. supră, p. 163.)

) Teostul Art. 418 este formal în această privinţ
a, după cum foarte
bine observă curtea diu Iași
No., 29), şi ne miram

în decisiea suscitată (V. Dreptul pe 1887,

că Dl. Mârzescu

jnaintea curței. Dl. Bonachi, I, p. 804, a pututsă susție contrariul
gice că nevârenicul ajuns
la majoritate nu mai are în
contra epitropului

acţiunea ad reddenas vationes, ci numai acţiunea în daune
pentru rea administraţie,
părere care sa

Th.

Mândru),

admis și de minoritatea curței

însă această părere este contrarie

(a d-lui consilier

însuşi tecstului Art.

418. Cuvintele semi sau socoteli sunt
sinonime.

SOCOTELELE

TUTELEI. — ARŢ. 418...

-Am dis -că, la caz de a înceta

epitropiea prin
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majoritatea, ne- Socotelele

vârsnicului, epitropul este obligat a da semile obşteşti fostului oi 4 te

minor şi ai preda toată averea sa. Cestiunea este de a se 'ști majorului
dacă semile, în asemene caz, pot fi date majorului, ca şi în Poze tă
legislaţiunea franceză, prin bună înţelegere, sau numai prin jus- întervonţica
tiție, potrivit Art. 418 ? S'a susţinut că Art. 418

este aplicabil Ce

în toate casurile, chiar și atunci când epitropiea ar înceta ez
parte pupilli, şi că prin urmare socotelele gestiunei tutelare
nu ge pot da majorului pe calea amicală, ci numai prin justiție.') Această părere mi se pare însă inadmisibilă, pentru următoarele- motive: 1” regula generală fiind capacitatea, şi incapacitățile fiind o escepţiune, majorul este capabil de a face
singur ori ce act, şi prin urmare de a primi semile gestiunei
tutelare, cu restricţiunea Art.

|

419, de vreme ce nici un tecst de

lege nu pronunţă espres asemene incapacitate; 2" minorul emancipat fiind capabil de a primi însuşi semile gestiunei averel sale în fiinţa curatorului seu (Art. 426), nu se poate pricepe cum majorul n'ar avea capacitatea pe care o are minntul emancipat; 3" art. 418 lasă însuși a înţelege că vorbeşte
numai de încetarea epitropiei ez parte tutoris, adecă de casul
când epitropiea a devenit vacantă, de vreme ce reservă dreptul de acţiune al minorului pentru timpul când el va fi major.
Faptul că legea vorbeşte de eșirea epitropului din epitropie
dovedeşte încă că legiuitorul a înţeles a vorbi numai de casul
când tutela devine vacantă prin schimbarea de epitrop, căci ia
caz de încetarea desevârşită a tutelei, nu epitropul ci minorul
este acela care esă de sub epitropie.?) Apoi, Art. 420 lasă
1) V. Filipescu-Dubău.

p. 287. Idem. Alex. Capitolin, în Dreptul

pe Cod. Cali-

1881, No. 19 şi IL. F. Simionescu. Responsab. tutorilor,p. 102. „Epi-

tropul, dice Art. 347 din codul Calimach (262 Austriac), este dator a da la comisiea: epitropicească istovul semilor, cel mult în

curgere de două luni de ile după sferşitul epitropiei, şi după ce
se vor cerceta şi se vor găsi desevârşile și adeverate, poate să
ceară adeverinţă că au împlinit slujba sa fără vicleșug și cu bună
rândueală.“ V.'şi Art. 71 din legiuirea de la 1840 din care sa

scog Art. 418 actual, precum și Art. 73 din aceeași legiuire
în care
se dice că dacă izbrănitoarea samă va da pricină de gălcevire,
apoi, acea pricină se va cerceta ca şi alte pricini de judecăţi.—
Şi după proiectul codului francez, socotelele trebueau să se deie ma-

jorului față cu consiliul de familie, însă această procedură nu sa

admis de cătră consiliul de stat, pentru eă prin majoritate copilul

dobândeşte deplina sa capacitate. (V. Locre. Legisl. civ. IUL. p. 394.)
2) Comp. Bonachi. L. p. 800. Aceasta pare a fi şi opinia D-lui Al.
Degre. (V. un articol publicatîn Dreptul pe 1874. N”. 59, a cărui
înțeles nu lam putut pricepe cu precisiune în unele părți, deşi
mărturisesc că Pam
îndoelnică,

mai

cetit de mai multe ori.)

ales din

causa

Art.

419,

care

Cestiunea

vorbind de

este însă
desface-

rea definitivă a tutorului, pare a se referi la Art. 418. De aceea

mach.

-
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CODUL

CIVIL,—0ARTEA

1.—TITLUL X.—CAP

II.—ART, 418, 426,

earăşi a înțelege că majorul are capacitatea de a primi semile
administraţiunei,

Complectavea Art. 4183
cu Art, 419,

fără intervenţiunea

justiţiei,

căci acest

test

declară că sumele cu care epitropul ar fi remas dator cătră
fostul minor vor produce dobândi din diua chiar a incheierei
socotelelor, adecă din diua predărei semilor majorului.
Epitropul va putea deci, după părerea noastră, să deie majorului socotelele obștești, direct şi fără intervenţiunea justiției,
însă fiind că Art. 419 declară nulă ori ce gonvenţiune sevârşită între tutor şi fostul minor, la caz când ea ar fi fost făcută
înaintea espirărei unei luni de la desfacerea definitivă a tutonului, minorul va avea o lună de reflecsiune de la primirea semilor și a actelor justificative pentru a se pronunța asupra lor,
şi chitanţa de descărcare ce el ar da nu va fi validă de cât
sub condiţiunea, de a fi dată după espirarea acestei luni. Aceasta
este singurul mijloc de a pune în armonie
Predarea
Art.

426.

socotelelor
Socoteala

Art. 418 cu Art. 419.)

obşteşti la încetarea
emancipare.
tutelei se va da

epitropiei prin

emancipatului

fiinţa, curatorului seu. (Art. 418, 425 C. C. Art. 6.
1833 pentru ertare de vârstă. Art. 480 C. Fr.)

Leg.

minore,

în

Valachiei din

„Ertarea de vârstă, dice Art. 6 din legiuirea Valachiei de

la 1833,

desfiinţează

epitropiea,

si dă dreptul

nevârsnicului de

a se chivernisi pe sineși şi averea sa, de a cere epitropulai
socoteala epitropiei sale, etc.“ Emancipaţiunea punând capăt epitropiei, face deci să nască pentru epitrop obligaţiunea de a
da. socoteli pentru întreaga administraţiune. Fiind însă că minorul emancipat nu este cu desevârșire capabil, ci numai
pe
jumatate, dacă m& poi esprima astfel, socoteala se va da
în
fiinţa curatorului seu, care dimpreună cu minorul vor cerceta
actele: justificative, dând chitanţa descărcătoare şi primind
averea pe samă. Legea se mulţumeşte cu intervenţiunea
curatorului, fără a prescrie intervenţiea Justiţiei 2) sau deliberarea
consiepitropil vor face foarte bine, pentru a curma
ori ce controversă,
de a da socotelele lor obşte
:
ști în toate ceasurile prin tribunal.

4 ) Redacţiunea
acestor tecste lasă mult de dorit

şi

dă loc la nenu-

mărate dificultăţi. Cu toate acestea, DI. Filemon Ilie, în cursul seu
stenografiat, se mărginește

a reproduce teestul acestor articole adăogând că aceste tecste conţin măsură care mau
trebuință de nici

un fel celde mai
comentarii.
A esplica şi a comenta astfel legile,
este
lucrul
uşor!
>
*) "Toullier (1. 1250) admite cu toate
aceste, dimpreună
ea din
Agen (Repert. Dalloz. Minorits, 603, nota
2) Dă
ISI
EA
vor
putea fi date minorului emancipat
se pare inadmisibil faţă cu teestul decât prin justiţie, csea ce mi
iv al Art. 426, care nu prevede asemene formalitate. (Laurent.posit
V. 130.) Această “Dărere nu Sar
putea admite la noi

de cât atunci când sar tăgădui dreptul epi-

SOCOTELELE

TUTELEĂ.— ART. 426 şi 441, :
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Jiului de familie, pentru că semile care se dau minorului, departe de al despoea, îl pun din contra în posesiuna: averei sale.
Curatorul care complectează capacitatea minorului eman- Rânduirea
cipat trebue să fie altul de cât epitropul, pentru că nemo uniad-hoc.
curator
potest auctor esse în rem suam, de unde resultă că de câte ori
epitropul va fi fost numit curatorul minorului, consiliul de familie îi va rândui un curator ad loc numai pentru primirea şi
esaminarea socotelelor. 1)
Constrângerea

epitropilor

la darea

socotelelor.

Art. 417.
'Tuatorul care nu va depune în tribunal socotelele pănă
în 15 gile după finitul anului, va putea fi esecutat pentru predârea lor

de cătră tribunal. 2) (Art. 368, 416, 418 C. C. Art. 25 L. Constr. Corp.
din 1864. Art. 318 Cod. Calimach.)
NE

Tecstul acestui art. dovedeşte că legiuitorul a înţeles a
vorbi numai de socotelele anuale; tribunalele însă sau judecă-.
torii de ocaole, în cât priveşte tutelele sătenilor, vor putea în
basa acestui tecst să constrângă pe epitropi şi la darea socotelelor definitive, de câte ori va înceta epitropiea ex parte tutoris, căcă şi în asemene caz, socotelele trebue să se deie tot

prin justiţie 5) (Art. 418.)

Care sunt însă mijloacele legale de constrângere ? Legea Mijloace de
nu ne arată nici unul, şi această lacună regretabilă a contri- constrângere.
Lacună,
buit foarte mult la starea deplorabilă în care se găsesc tutelele
tropului de a da socotelele majorului prin bună înţeleger, ceea ce
noi n'am admis, căci numai în asemene caz, sar putea complecta.
_ Art. 426 cu Art. 418, după cum face Dl. Filipescu-Dubău, p. 305.

1) Demolombe.

VIII. 244, 253. Laurent.

V. 211. Ducaurroy. |. 687.

Mourlon. [. 1247.—La Romani, epitropul trebuea să deie socoteli
minorului de câte ori el dobândea ertarea de vârstă, însă minorul era
capabil de a primi însuşi semile. (L. 2, $ 1, Cod. Lib.II. Tit. 45.)

2) Acest tecst nu esistă în codul francez, ci pare a fi luat după Art.
318 din codul Calimach

(239

în fine Austriac), unde se

prevede

că epitropul care au lenevit darea semilor, se supune de cătră co-

misiea epitropicească legiuitelor pedepse, potrivit cu împrejurările,
fără a se arăta însă care sunt acele pedepse. V. şi Art. 4 din codul

Ipsilant (Cap. pentru divanul domnesc), unde să gice că „sâmbăta
să vie la divan epitropii să se arăte pentru pricinele ce „sunt orânduite, să se caute și pricinele

*) In urma majorităței,

vinovățăști ale pușcăriei.”

numai minorul devenit major,

creditorii sau

|

Epitropul

moștenitorii lui vor putea să constrângă pe epitrop la, darea. semi- poate e

Foii
„constrâns de
lor.— Contra. Dl. [. F. Simionescu,
op cit.: p. 97, urm. care. admite
i în urma

intervenţiunea justiţiei, chiar şi în urma, ajungerei minorului la ma-ajungerei mi-

joritate. V. şi decisiea Cas. Rom.

S-a 1, Bulet. pe 1875,

p. 269.

norului la

.
maj
Acest sistem mi se pare însă inadmisibil față cu teoriea mal sus Controversă.

a a primi socotelele
admisă, după care majorul are capacitatede

de: la epitropul seu. La ce ar mai servi, într'adever, intervenţinnea
justiţiei, atunci când majorul se poate apara singur £...
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la mai toate tribunalele
din ţară.') Art. 25 din legea dela 12
Septemb.

Destituire.
Art, 385.

1864

prevede,

ce'i drept,

constrângerea

corporală a

epitropilor, curatorilor şi a tuturor administratorilor de ori ce
aşedăminte, pentru darea socotelelor, însă această lege cu două
luni anterioară codului civil nu sa pus nică o dată în aplicare,
pentru că nu sa înființat nici pănă astădi casa de arest prevădută de Art. 74 al acestei legi. 'Trebue să recurgem deci
la alte mijloace de constrângere.
1* 'Tutorul se poate destitui, fără nici o indoială dacă întârgierea sau refusul de a da socoteli e însoţit de alte împrejurări care denotă o incapacitate, sau o rea credință vădită (Art.
385),

şi în asemene

caz,

noul

epitrop

care

se va

rândui de

cătră consiliul de familie va porni contra vechiului epitrop o
acţiune ad reddendas rationes. Dacă epitropul nu este de rea
credință,

nici incapabil,

că numai

negligent,

destituirea nu va

avea loc, insă se va putea, numi un tutor ad hoc spre a chiema pe epitrop în judecată. Tribunalul, în asemenea caz, va,
condamna, pe epitropul retardatariii a'şi îndeplini obligaţiunea
sa de a da semi, și această obligaţiune, la caz de ncesecutare,
se va preface în daune interese, fiind vorba de o obligaţiune
de a face un lucru determinat.?) (Art. 1075.) Judecătorii de la
prima instanţă vor putea admite esecutarea provisorie a sentinţei lor. (Art. 129 $ 6, Pr. Civ.)
Urmărire
pentru abus
de încredere.
Art. 830,
Cod. Penal

2” Al doilea mijloc

de constrângere

la care

unii au

este darea în judecată a epitropului recalcitrant
de încredere.*) (Art. 330 Cod. Penal.)

recurs

pentru abus

1) V. în Dreptul pe 1873, No. 11, raportul D-lui prim-preşed. 'Trib.
Prahova cătră Minist. justiţiei priu care se arată că la acel tri-

bunal sunt epitropi care încă de la 1853 nu'și au îndeplinit dato- «
semi. Dl. Ministru justiţiei A. Stolojan, respundând la
o interpelare a D-lui deputat G. Mârzescu, a declarat (şedinţa,
cariea dea da

merei din 10 Ianuar 1880) că la tribunalul din Iași,
de la 1832
şi pănă astădi, nici un epitrop nu s'a găsit încă
care
să deie
sama de gestiunea sa, ceea ce în ori ce caz, este prea
esagerat.

V. în colecţia lui Sc. Pastia, p. 864, circul. minist. dreptăței
din
1850 care puneîn vederea comisiei epitropiceşti să fie pe viitorime

,

mal cu îngrijireși stricteţă pentru facerea catagrafielor şi luarea
semilor de la epitropi, spre Jerire de pagubă
a averilor orfaniceşti.

) In acest sens se pronunță şi
No. 59, Idem. Bonachi 1. p.
Acelaşi sistem este admis şi în
zum allgemeinen biirgerlichen

Dl. Al. Degre. V. Dreptul pe 1814,
799. 1. F. Simionescu. op cit. p. 75.
Austria V. Stubenrauch. Commentar
Gesetzbuche. |. $ 239.

2) În acest sistem, simplul refus al epitropului
dependent

de oră ce

enet: non potest

de a, da socoteli, in-

Sustraeţiune frauduloasă, ar

fi considerat ceaun

dolo carere, qui imperio magistratus non paruit.
(L 159, Dig. Lib. L. Țit 17) VILE. Simicnesc
u, care Litează
în acest sent şi pe Jurisconsultul Italian Carrara:
„mail

dice acest mare criminalist, comete

gestăre,
îi delitto di prodata ainminis-

__ SOCOTELELE

TUTELEY. —ART,
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417.

3 In fine, al treilea mijloc de constrângere al cărui aprig Sechestrarea
şi vinderea
„apărător sa făcut Dl. Simionescu la numirea sa de prim-pre- averei epişedinte al tribun. din Iaşi, este sechestrarea şi vinderea averei tropului.
epitropului spre satisfacerea minorului, după ordinul tribuna|
lului, măsura pe care

formă

cu

spiritul

curtea

Art. 417

trazione, si al debito

noastră

supremă

o declară

con-

din codul civil.!)

tempo chiamato ai conti,

nega di darli.*

Nu ştiu însă dacă acest sistem admisla Romani și în Italia poate
fi cu succes admis şi în legislațiunea noastră, faţă cu Art. 330 din
C. P. tradus după $ 246 din codul penal prusac, căcă se poate
foarte bine întâmpla ca epitropul să fie un bun administrator, cu
toate că refusă de a da socoteli; aceasta o recunoște însuși Dl.
Simionescu (p. 15). Legiuitorul ma înţeles, întradevăr, prin rea
credință, simplul refus de a da socoteli, ci o sustragere frauduloasă comisă în dauna minorului, căci Art. 330 prevede o specie
a abusului de încredere, şi elementul abusului de încredere este
punerea la o parte sau răsipirea lucrului altuia. (Art. 323 Q. Pen.)
Tecstul nostru nu este conceputea Art. 264 al codului civil Canton.

Vaud, după care epitropul ce n'ar da socoteli după trei somațiuui
din trei în trei dile, poatefi urmărit ca un depositar necredincios.

')

Refusul de a da socoteli poate să fie cel mult o presumţiune de
rea credință pentru a autorisa punerea în mişcare a acțiunei publice,
dar p'ar fi singur deajuns spre a motiva .o condamnare judecătorească, pentru că legile penale sunt de strictă înterpretare: nu//a
pana sine lege.
|
Cas. Rom. Bulet. Secţia I, p. 1875.p.370. Idem. [.F. Simionescu,
op cit. p. 81 urm. Aceasta pare a fi şi opiniea D-lui deputat Gb.
Mârzescu. (V. interpelarea sa în şedinţa camerei de la 12 April
1882, Monitor oficial No. 92 din 1882.) Asemene mod de esecutare

formal admis în Franciea prin Art. 534 din Pr. Civ. se putea esecita şi la Romani prin acţiunea criminis suspecti, şi magistratul
putea prin un decret să trimeată pe minor în posesiunea averei
epitropului de rea credință care ar fi refusat de a se supune ordinului judecătorului, de
a da alimente sau cauţiune, fugind ori ascundânduse : si guis tutor copiam sui non faciat, ut alimenta pupillo decernantur, cavetur epistola divorum Severi et Antonin, ut în

possessionem bonorum ejus pupillus mittatur.“ (Instit, Lib. 1. Tit. 26,
$ 9 şi Tit. 24, $ 3—V.

şi Dig. Lib. 42, Tit. 4, guibusez

causis

în possessionem eatur.) V. şi Art. 304 $ 3 din codul Canton. Friburg unde se dice că averea epitropului care ar lasa să treacă 30 de dile
de la somaţiea ce i sar fi făcut, fără aşi da socotelele, va putea

fi sechestrată din ordinul prefectului. Art. 294 al Cod. Cant. Berna
prevede de asemene arestarea și urmărirea averei epitropului care

mar da semile sale cel puţin la 2 ani. (Art: 281.) Dar la noi, pe
ce lege ne am putea întemeia oare pentru a espropria pe epitrop
fără o hotărâre remasă definitivă? Pe Art. 417 C. C. ? Daracest

teest nu face derâta emite principiul, tără a prevede nici un mod
de esecutare; pe Art. 129 Pr. Civ. după care judecătorii pot admite esecutârea provisorie pentru darea socotelelor ? Dar cine nu
vede că acest tecst se referă la modurile de esecutare cuprinse în
titlu IV al procedurei franceze cu desevârșire- eliminat la noi. Am

dis nu o dată, ci de

nenumărate ori că lacunele

ce întâlnim în
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CODUL CIVIL,—CARTEA 1.— TITLUL X.—CAP. IL— ART, 419.

„Incapacitatea particulară a majorului faţă cu fostul seu epitrop.

Art, 419.

Ori ce convențiune

sevârșită

între tutor şi între pu-

pilul ajuns în majoritate, va fi fără tărie dacă ea va fi fost făcută îna-

intea espirărei

149,

Dreptul
Roman.

Codulcez,.fran-

unei luni de la desfacerea

413, 418, 809, 942,

1706

definitivă a tutorului. (Art.

C. C. Art. 412

Cod. Fr. modificat.)

La Romani, minorul putea în urma, majorităţei să se învoeaacă cu fostul seu epitrop în privinţa socotelelor tutelei, şi
asemene transacţiune, fie chiar şi verbală, îi închidea ori ce cale,
afară de casul când consimţământul iar fi fost smuls prin dol. (L.
4 şi 5. Cod. Lib. Il. Tit. 4, de transactionibus,)

- Codul francez a inovat în această privinţă, oprind ori ce con-

venţiuni dintre fostul minor şi epitrop relative numai la socotelele tutelei, şi tecstul francez întrebuințează anume cuvântul

traite pentru a da a înţelege, după

cum

observă

toți

comen-

tatorii francezi afară de Merlin, că această incapăcitate se referă numai la convenţiunele relative la semile epitropiceşti, şi
mai ales la convenţiunele carear scuti pe epitrop de
darea, senilor, ceea, ce se întăreşte şi prin Art. 2045 corespundător cu al nosîru 1706, unde se dice că epitropul nu se poate învoi cu fostul minor
asupra socotelelor tutelei, de cât conformându-se Art. 419. 1)
Codul mosLegiuitorul nostru, departe de a reproduce codul francez, a
tru. Deosebiînlocui
t cuvântul tratat cu espresiunea generală convențiune
re da la codul francez. Care € sinonimă cu contract (Art. 942), eliminând
cu desevârşire din Art. 1706 cuvintele care se referă la Art, 419,
aşa în
cât, la noi, nu mai remâne nică o îndoeală, cu toată părerea
contrarie admisă de curtea din București,?) că epitropul este în
genere
oprit de a face ori ce contracte cu fostul minor înaintea espirărei
unei luni de la predarea socotelelor definitive
:*) „ori ce învolege nu ne autorisa a legifera!

Cel mult sar putea admite

carea unui sechestru asigurător pe averea mobilă a epitropului aplicare
n'ar fi dat nici o garanţie pentru că nu avea imobile, consider
ân-

duse chitanţa sa de primire a averei (Art. 391), ca un zapis netăgăduit (Art. 613 Pr. Civ.), rămânând ca vândarea
sa se facă în
urmă, după ce hotărîrea care ar condamna
- ar fi dobândit puterea lucrului judecat, dar pe epitrop la daune
aceasta este încă
îndoelnie. Legea deci din toate punctele de șivedere
este defectu0asă şi cere o modificare grabnică.

:) Vei Marcade. IL. 281. Laurent. V. 150. Demolombe. VIII. 63—"1,
Dueaurroy, I. 675. Mourlon. 1. 1219. Cas.
Fr. D. P. 79.1. 86.
*) Curtea din Bucureşti sub președ. D-lui Al. Filitis (Drept
ul pe 1885,
No. 58) adecis, întradevăr, că fostul minor ajuns

')

în majoritate nu
este în drept înăinte de predarea socotelelor
generale ale. gestiunei averei sale, se încheie cu fostul tutor conven
țiuni relative la
aceste conturi, însă că el are facultatea de
a trata valabil pentru
or: ce alte contractări, dar această
decisiune aplică mai mult paremi-se legea franceză, de cât acea
Română.
In acest

sens se pronunță și DI. AL. Capitolin, în Drept
ul pe 188],

DESPRE EPITROPIE,— ART. 415,
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cală sevârşită - între epitrop şi între epitropisitul seu, ajuns în
versnicie, dice Ş 12 al legiuirei din 1840, va fi fără tărie, mai îna-

inte de desfacerea

epitropiei.“

Legiuitorul

a voit să deie un ter-

men minorului, care de abea a ajuns în vârsta, legiuită, pentru ași cunoaşte starea averei sale și pentru a împedica pe epitrop
de a abusa de ascendentul şi superioritatea ce necontestat este
căel are încă asupra epitropisitului, îngrijire pe care legiuitorul
0 are și în Art. 809. Atât Art. 419câtşi Art. 809!) constituese
deci o'restricţiune și o escepţie la dreptul comun, după care majozii sunt capabili de toate actele vieţei civile (Art. 434), însă
asemene escepţiune are tocmai de scop apărarea epitropisitului
contra propriei sale inesperienţe.
Legea “vorbește de epitropi în genere, fărăa face distine- Art. 419 ea,
!
j
,
ŞI
+ plicabil tutu-

țiunea pe care o face Art.

809,

de unde

resultă

că

toți

epi-ror epitropi-

tropii, dativi, legali sau testamentari,
fie chiar tatăl sau mama,
Lor.
sunt supuşi acestei incapacităţă.?)
a
_
Art.
419
fiind
o
escepţiu
şi
ne,
ca
atare
de
strictă
interpreAdministra
Aa
.
.
tor legal, etc.
tare, nu se poate întinde însă la acei Ri care ar fi administ
rat tutela
fără a fi epitropi,*) nici la tatăl administrator legal.) (Art. 343.)
Acest

trop

Art.

şi minorul

se aplică
emancipat

la convenţiunele
asistat

de

încheiete

între epi- Minor man

curatorul seii,*)

ca și la Coniârirsă,

cele încheiete între epitrop şi minorul ajuns la majoritate; el
nu se mai aplică însă la convânţiunele încheiete între epitropul
cu moştenitorii minorului,*) nici la acele încheiete între minoNo, 19.—in codul francez, pentru ca tratatul asupra

tutelei să fie Drept străin.

nică o convenție nu poate să aibă loc între epitrop

şi fostul

valid, trebue să fie încheiet cel puţin dece dile după primirea actelor justificative (Art. 472), ear după codul Italian (Art. 307 $2),

mi-

nor înaintea aprobărei definitive a semilor epitropiceștă.

:

1) Donaţiunea ce fostul minor ar face în favoarea, fostului seu epi- 1rop n'ar fi validă de cât sub condiţiunea de a fi făcută în urma

espirărei unei luni de la predarea socotelelor, căci trebue să com“plectăm Art. 809 cu Art. 419. Vegi supra, p. 222. In acest sens
__se pronunță şi Dl. Al. Capitolin. V. Dreptul pe 1881, No. 79.
„_%) Demolombe. VIII. 82. Laurent. V. 153.— Această necapacitate esistă Cotutore.
şi în privința barbatului cotutore (Art. 348), el fiind în asemene Art. 347, 348.

caz un adevărat epitrop dativ. Aubry et Rau. 1. $ 121. p. 442.
“Epitropul ad hoc neavând

însă în genere administrațiunea

E

ave- Epitrop ad

rei nevârsnicului nu va fi supus nici ipotecei legale. (V. supra, p.hoc, Art1747

149, nota 4), nică incapacităţei statornicită de Art. 419:

Laurent. V. 153.—Contră. Demolombe. VIII. 84.
.
3) Laurent, IV. 318 şi V. 153. Cas.Fr.D.P.66.î.172.D. P.55.2. 294.

-% Demolombe. VIII. 76. Aubry et Rau. 1.$ 121, p. 442. Demente. II.
„236 bis, III. Cas Fr. D. P. 79. 1. 86.—Contrâ, Laurent. V. 153.
Valette. Explic. Som. p. 293.— Veţi şi Ducaurroy, 1. 675, după care
” convenţiunea sevârşită între epitrop şi minorul emancipat ar fi va-

lidă numai decă sar îndeplini formalitățile prescrise de Art. 413
„...„„. pentru validitatea unei transacţiuni. V. şi Marbeau. Transactions, 61.
*) Legiuitorul a voit, întradevăr, să apere pe minor

în contra

epi-

G; C. 693.Pr.
”

240

CODUL CIVIL.
— CARTEA 1.—ITLUL X.—CAP. I1.—ART, 419,

rul ajuns la maâjorităfe şi moștenitorii epitropului,!) soluţiune
câre era admisă și la Romani. (L. 5. Cod. Lib. II. Tit. 4.)
Anularea
Din faptul că Art. 419 declară fără tărie convenţiunea seentențiu- vârgită între epitropul şi fostul minor mar trebui să deducem
relativă.

că asemene

convenţiune

este nulă de drepf,

căci ea este numai

anulabilă (Art. 961), şi nulitatea fiind relativă, ea nu poate fi

propusă de căt din partea fostului minor,

fie de cătră însuşi

nevârsnicul, fie de cătră moştenitorii sau creditorii sei; epitropul n'o poate deci propune nici o dată.?)
EfecteleanuAmilarea convenţiuiiei pune lucrurile în starea în care erau
Jărej conven- mai înainte, aşa în cât minorul ajuns la majoritafe trebne se
restitue epitropului tot ce a primit de la dânsul în putereaacestei convenţiuni, fără a putea să invoce beneficiul Art. 1164, de
i
oare ce el nu mai este minor.%)
|
Preserierea
Acţiunea în anulare se preserie prin 10 ani conform Art. 1900,

aim 1 4 însă prescripţiea nu va începe â curge de cât după o lună de la

„__1300.
desfacerea definitivăa tutorului. (Vegi înfra, esplic. Art. 1901.)
Confirmarea
Această nulitate fiind relativă, statornicită numai în folosul
sonveniunei minorului, şi ne interesând ordinea: publică, convenţiunea se:
Htata, Art. vârşită în disprețul Art. 419 între epitrop şi fostul minor poate
-“1iso,

” fi confirmată,

fie espres,

de la desfacerea

fie tacitamente,

definitivă

a epitropului.

după ce atrecut
o lună

(Art: 959,

1167 şi

1190.) (Laurent. V. 165.)
Când secon- Pentru ca convenţiunea sevârşită: între epitrop şi minorul a-

sidorii epitro- juna la majoritate să'şi aibă tărie și să nu mai

poată fi anu-

de tutelă? lată, trebue ca ea să fie făcută îu urma espirărei unei luni (Art.
130 Pr. Civ.) de la desfacerea definitivă a tutorului. Naşte deci
întrebarea când epitropul se poate considera ca definitiv desfăcut de tutelă? In părerea acelora care admit că socotelelenu
se pot da majorului de cât prin Justiţie, epitropul nu va fi detropului, şi fostul niinor ne mai fiind în specieîn causă, moştenitorii
sei sunt la adăpost de ori ce înriurire abusivă. Ducaurroy. Î. 6175.

Laurent. V. 153, Aubry et Rau. [. $ 121, p.442. Demolotabe. VIII.

Acţiunea în
anu are trece
rii epopee

ul

18. Cas. Fr. D. P.
Contră. Magnin: 1.
nală minorului n'ar
li, că ea nutrece

66. 1. 385. D. P. 63. 1.345. D.P.76.1.211.—
118.—Din faptul însă că acțiunea este persotrebui să conchidem, după cum sa pretins de
la moştenitorii sei, când s'a născut în persoana

ui, deunde resultă că dacă epitropisitul moare după ce a sevârșit eonvenţiunea cu epitropul în contra Art. 419, acţiunea în anularea
ate„IE

convențiuni va trece la moștenitorii sei. Laurent. V.
153.
) Laurent. V. 158. Aubry et Rau. 1. $ 121, p. 442.
Demante
.
II. 236
„bis, HI. Cas. Fr. D. P. 63. 1.345.—Contrd.
Demolombe. VIil. 87.
, Valette, Epic. Som, p. 263 şi 294. . .
ji

„*)

). Laurent, V. 154 şi 162. Demolombe. VIII. 90. urm,
Aubry et Rau.
I. $-121, p. 443. Carte din
Nimes.

D. P. 55. 5. 457.

Laurent. V. 164.—După. Demolombe.

. dreptul de retențiune
î35

pănă

VIII. 99,

minorul

la predarea socotelelor.

|

i

ar avea

PROCENTELE

REMĂȘIȚILOR.
— ART. 420.
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_înitiv desfăcut de cât în urma încuviințărei socotelelor din partea tribunalului,

potrivit Art.

418.

In sistemul însăpe care !am

admis mai sus, după care majorul este capabil de a primi s0cotelele epitropiei fără intervenţiunea justiţiei, nu se poate şti
dacă epitropul se consideră ca desfăcut de tutelă din momentul ce el a încredințat semile minorului dimpreună cu toate
actele justificative, sau numai

din

momentul

cercetărei și încu-

viințărei semilor din partea acestui minor.
Ceea

ce mi se pare

însă

afară

de ori ce

controversă

este

că fostul minor nu va putea să descarce pe epitropul seu de
semile definitive prin .o chitanţă liberatorie, nică să ceară ştergerea ipotecei legale, de cât în urma

espirărei

unei

luni dela

primirea, actelor justificative, căci chitanţa ce fostul

minor ar

da epitropului

ar fi con-

seu înaintea

espirărei

acestui termen

trarie Art. 419, și ca atare fără tărie. (V. supră, p. 234.)
Procentele banilor datoriţi de epitrop minorului, sait de fostul
minor epitropului în urma încheierei socotelelor.
Art. 420. Dacă, după socoteli, tutorul va remânea dator cu vre o
sumă minorului, acea sumă va purta dobândă din giua chiar aîncheierei
socotelelor tutelei.
— Dobândile pentru sumele cu care ar remânea dator
minorul cătră tator nu vor curge de cât din diaa după încheierea socotelelor definitive în care se vor fi făcut somaţiune de plată. (Art. 415,

1081, 1088, 1363, 1550, 1544, 1589 modificat prin L. din 10 Dechemb.
1882. 1753 C.C. Art.174 L. din 1840. Art. 653 Pr. Civ. Art. 25 L. Constr.
Corp. din 1864. Art. 346 Cod. Comer. vechiii. Art. 474 Cod. Fr.)

La Romani, banii cu care epitropul ar fi remas dator cătră
minor produceau ca și astăgi dobândă, fără nici o cerere, din
momentul încheierei socotelelor. !) Aceeaşi soluţiune era admisă
şi în privinţa banilor cu care minorul remăsese dator cătră epitrop: mec enim debet ei sterilis esse pecunia. (L. 3 $4, Dig.

Lib. 27, Tit, 4.) Astăgi, dreptul Roman
vinţa sumelor

cu care minorul

ar fi remas

Dreptul Roman. -

este modificat în pridator

cătră epitrop,

căci aceste sume nu vor produce dobândă ?) de cât de la punerea în întârdiere

făcută

minorului

prin o somaţiune

estraju-

dâciară, conform Art. 1081, ear nu din giua cererei în judecată,
1) Sciendum est tutorem, et post officium finitum, usuras debere in
diem quo tutelam restituit. L.1. $ 15. Dig. Lib. 26. Tit. 7.
*) Dobânda legală era de 10%, după Art. 1589 din codul civil, însă

Art. 1589 C.

gi L. din
această dobândă a fost seoborită la 5 /0, prin legea din 10 De- 10C. Dechemv.
Ausîn
legală
dobânda
scoborît
a
identică
lege
chembrie 1882. O
1882. tia totla 5%. (V. Legea din 15 Mai 1885 care modifică legea din
14 Iunie 1868.)—La Romani, dobânda legală se determina după

obiceiul locului, ex more regionis ubi contractum est (L. 1. Pr. Dig.
Lib. 22, Tit. 1, de usuris), fără a puteafi mai mare de6%/,. (Leg.

26, Ş 1, Cod. Lib. 4. Tit..32.)

16
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6onut, crvri.—GARDEĂ î.—ibrt, X—8Âp, 1. —AR. 430.
după cum prescrie Art. 1088.') Dobânda, în specie nu va curge
de drept ca la Romani, pentru că nici o causă nu poate împedeca

pe epitrop

dreptului comun.

de a pune

Minorul

pe nevârsnic în întârdiere

putând însă

din contra

conform

să fie oprit

prin respectul și recunoştinţa ce are cătră epitropul seu dea”
face o somaţie (Art. 1081), sau de a'i intenta o acţiune (Art.
1088), legiuitorul cu drept cuvânt a făcut să curgă procentele

în contra epitropului, fără nici o punere în întârdiere, din diua
încheierei socotelelor. ?) Epitropul este deci de astă dată în întârdiere, în mora, de -drept, ipso jure, fără nici o somaţie sau
cerere în judecată, prin escepţiune

Art. 420apli-

la Art.

1544,

după care man-

datarul nu datorește dobânţile sumelor remase în mânele lui,
de cât din diua când aceste sume i'au fost cerute.
Remâne

însă bine înţeles

că disposiţiunele Art. 420 nu sunt

cabilmoște- personale minorului ajuns la majoritate, sau fostului epitrop,ci

Administra-

sunt aplicabile și moștenitorilor lor. (Demolombe. VIII. 135.)
Acest Art. nu este însă aplicabil

tatălui

ter legal. (V. supra, esplicarea Art. 343, p. 36)

administrator

legal.

Art. 420 ina
Art. 420 presupune darea socotelelor în mod estrajudeciar, de
piicabil
când unde resultă că de câte ori fostul minor va cere socoteli de la
cer prin jude- fostul seu epitrop prin justiţie, nu se
1088..” Art. 1088, şi că prin urmare, procentele,
de la cererea în judecată, ear nu de la
Art. 420 este Art. 420 vorbeşte de toate sumele

va mai aplica Art. 420, ci
în asemene caz, vor curge
încheierea socotelelor. *
cu care epitropul ar fi re-

melordato. Mas dator cătră nevârsnic din socotelele tutelei (le reliquat du

pt? de ep compte, după cum se esprimă tecstul francez, sau prisosul peste
dependent CReltuelă, după

cum

se esprimă

$ 14 a legiuirei

din

1840), de

de tutelă. unde resultă că epitropul va datori procente legale din
diua încheierei semilor pentru sumele ce el ar datori fostului minor,
chiar independent de tutelă şi înaintea începerei acestei sarcini,
căci toate aceste sume făcând parte din avutul minorului, epitropul

Codul lta.

lian.

Rectificarea

aocotelelor.

4)

După

Art. 308

din

codul

Italian,

dobânda

sumelor

ce minorul

ar
datori epitropului nu curge de cât din diua cererei
în judecată, dal
giorno della domanda giudiziale fatta dopo la ultimazi
one
„ar după $ 74 al legiuirei din 1840, din diua condamna del conto,
ţiunei.
2 Epitropul nu va datori însă dobânda dobândilor.
(Demol. VIII. 133.)

) Laur. V.145. Demol. VIII. 136, Ducaurr. |. 677.
Demante. II. 238 bis.
Dacă după
încheierea

socotelelor

s'a descoperit o eroare

din care
ar resulta că epitropul a remas dator minorul
ui încă cuo sumă de
bani, acea sumă va produce dobândă tot din şliua încheierei
socotelelor,

pentru că suma omisă făcând parte

din venituri,

cheltueli, şi ca atare trebue să producă

Laurent.V. 146.—Y.

prisoseşte peste

procente conform Art. 420.

cu toate aceste, Demolombe, VIII. 141, 142
care aplică Art. 420 numai atunci când omisiu
nea a fost făcută cu
rea credinț

ă de cătră epitrop, şi după care procentele
curge,
Ja caz de bună credință, de cât din şliua cererei în rectificare n'ar
a semilor.

PRESCRIEREA

ACȚIUNELOR RELATIVE LĂ EPITROPIE. — ART. 1901.
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era dator să le încaseze şi să le întrebuințeze conform Art. 399.*)
Obligaţiunea

epitropului

cu care el ar fi remas

dator

de aplăti
în

urma

cum și obligaţiunele minorului
prescrie prin

.

fostului
.

încheierei

3

minor

remăşiţele Preserierea

socotelelor,

acţiunei care

pre- Adio

At

cătră fostul seu epitrop se -vor 420. Art.

30 de ani de la predarea

conturilor

(Art.

1890),

ear nu prin 10 ani conform Art. 1901, pentru că asemene obligaţiuni au luat naștere din predarea socotelelor, adecă din un fapt posterior tutelei. (V. înfră, esplic. Art. 1901, p. 245, nota
3 în fine.)
Prescrierea
Dioposiţie

acţiunelor

escepționată

relative la epitropie.

stabilită

în fomvoazea

epitropuluă.

Art 1901. Veri ce acţiune a minorului contra tutorului relativă la faptele tutelei, se prescrie prin dece ani, începând de la majoritatea sa. (Art.

15 L. din 1840 modificat. Art. 434, 1890, 1894, 1900 C. C. Art. 475. C. Fr.)

La Romani, în dreptul primitiv, acţiunele minorului contra Dreptul Roepitropului seu relative la faptele tutelei erau imprescriptibile.
"4"
Mai tărdiu însă, asemene acţiuni se prescrieau prin trei-deci de
ani cu începere de la, pubertate. *) (L. 8. Cod. Lib. V. Tit. 51.)
Astăgi, ori ce acţiune a minorului care aravea de obiect Dreptul ac-

responsabilitatea epitropului pentru un fapt relativ la gestiunea

sa, sau chiar pentru omisiunea

bal:

de a gera*) se va prescrie nu-

mai prin 10 ani, cu începere de la majoritatea copilului, ceea ce
este just şi echitabil, căci ar fi fost cu neputinţă ca epitropul să poată
păstra 30 de ani toate actele de natură a justifica gestiunea sa.
|
Se poate însă întâmpla ca acţiunea minorului să dureze mai Incetareae-

ÎI

pitropiei ex

:) Laurent. V. 143.— Contră. Cas. Fr. D. P. 66. 1. 337.— Art. 420 Partetutofăcând însăo escepție la dreptul comun, disposiţiunea sa trebue să
fie mărginită la sumele datorite de cătră epitrop din socotelele tutelei care cuprind escedentele veniturilor asupra cheltuelelor (Art.
399), de unde resultă, că creanţele minorului care nu erau încă esigibile în cursul epitropiei, sau care ar fi luat naştere după încetarea tutelei nu vor produce procente de la încheierea socotelelor,
ci numai după dreptul comun, adecă de la cererea în judecată. (Art.
1088), peatru că aceste creanţe nu fac parte din veniturile minorului. Laurent. V. 144. Cas. Fr. D. P. 66. 1. 385.

*) Această disposiţiune trecuse și în vechea noastră legislaţiune: „Improtiva epitropulni, dice codul lui Andr. Donici (Cap.
merge jaloba pănă la 30 de ani din pravilă, și trece
nomi împrotiva elironomilor lui.“ V. cu toate aceste &
giuirea de la 1840 care preschimbă termenul de 30 de
ani, cu începere tot de la vremea vârsniciei.

28, ş 21),
şi la cliro75 din leani în trei

Dreptul
vechii.

3) Această prescripţie specială se aplică Ia ori ce epitropie în genere,
şi chiar la epitropul legal. Demolombe. VIII. 150.
Această prescripţie decenală nu se aplică însă de cât acţiunelor per- Acţiuni în
sonale care ar resulta pentru minor din faptele tutelei. Cât pentru ac- revendicare,
țiunele reale de revendicare, ele se prescriu după dreptul comun, prin 30 Ari,
*
de ani de la majoritate. Demol. VIII. 174. Troplong. Prescript. 1. 488,
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mult de 10 ani, în caz bună oară când epitropiea ar fi devenit
vacantă din causa epitropului care ar fi fost destituit sau scutit
de sarcina sa, căci în asemene casuri, epitropisitul fiind încă minor,
prescripţiea va fi în suspensie pănă la ajungerea sa la majoritate.!)
IocetareaeÎn caz când tutela ar înceta prin moartea nevârsnicului, trePobeabi
bue să facem o distincţiune: sau moștenitorii lui sunt majori,
norului. şi atunci prescripțiunea va începe a curge imediat din giua morţei
minorului; sau ei sunt minori, şi în asemene caz, prescripțiea
va fi în suspensie pănă la majoritatea, lor, *) după cum se prevede formal în codul Italian. (Art. 309.)
Incetarea e- În caz când epitropiea ar înceta, prin emanciparea minorului,
E op piPrin preseripţiea de 10 ani va începe a curge de la majoritatea ear
nevârenicu- nu de la emanciparea nevârsnicului, pentru că prescripţiunea
ui:
“necurgând în contra minorilor emancipaţi (Art. 1876), ea va rem€nea în suspensiune în tot timpul minorităţei, conform dreptului comun. (Laurent. V. 183. Demolombe. VIII. 152.)
Incetarea eÎn fine, lu caz de a înceta epitropiea prin râdicarea inter-

Piroplelpriu dicţiunei, termenul de 10 ani va curge de la publicarea hotăterdicţiuuei.
rârei de desființare (Art. 457), pentru că numai din acest moment interdictul încetează de a mai fi sub epitropie. (Comp.
Proudhon. II. p. 530.) Dacă însă interdictul era minor, pres|
cripţiea nu va curge de cât tot de la majoritate. (Art. 1901.)
Aoţiunele e
Pentru ca prescripţiea, escepţională statornicită de Art. 1901
contra mino- Să poată

fi opusă cu succes,

trebue,

după cum se esprimă teestul,

rului spre. ca acţiunea să fie întrodusă de minor contra epitropuluă seu,
de ani. Art. unde resultă că .acţiunele ce ar avea epitropul contra nevârs-de
1890. Con- nicului (actio iutele contraria) se vor prescrie prin 30 de
ani,
„potri
vit

Art.

1890, art.

1901

fiind o escepţiune

stabilită numai

în favoarea, epitropului.*)
Intrer
DI
|
preseribfiei 1) Laurent. V. 183. Demol. VIII.
151.
— Din faptul că Art. 1901 staArt. 1863,
torniceşte
1874. _

o adevărată prescripțiune resultă că această prescripţie
care începe a curge de la majoritatea copilului va fi supusă
causelor de întrerupere şi de suspensiune ale
dreptului comun. (Art.

1863 urm. și 1874 urm.) Cas. Fr. D.P. 50.1. 186
şi Laurent, loco cit.
*) Laurent. V. 183. Duranton. III. 644. Deman
te. II. 239 bis IV. Mourlon. |. 1124. Demolombe. VIII. 153, 154. Aubry
et Rau. 1. $ 121,
p. 445, nota 34. C. Bourges. Repert.
. Minoritts. 619, nota 1,
3) Laurent. V. 184. Demolombe. VIII. Dalloz
175, 176. Aubiy et Ran. |. Ş

mante, II. 239 bis V. Valette sur Proudhon. IL.
Cod. Civ. p. 58

p. 420

'și 421
—2.
Contră. Prescripțiunea de 10Pani este aplic. și
bilă şi acţiunelor pe care le-ar avea
sitului, după cum prevede formal Art. epitropul în contra epitropi309 din codul Italian, pentru că accep

taţiunea epitropie producând obligaţiun
i reciproce şi
corelative, toate acţiunele care nase din
această sarcină, ar trebui

să fie supuse la aceeaşi prescripţie,
fiind că ele se razămă pe un

PRESCRIEREA. ACŢIUNELOR RELATIVE LA EPIȚROPIE.—
ART. 1901..
Tot pentru motivul
pretare, trebue

că escepţiunele

să decidem

245

sunt de strictă înter-

că prescripţiunea

decenală

nu poate -

fi invoeată de cătră acei care ar fi gerat în mod provisor tutela numai de fapt") (Art. 346, 369, 380), nici de cătră curatori, consilii judeciare, ori administratori provisori (Art. 443),?)
nici de cătră tatăl administrator legal. (Valette. Cod. Civ.p. 583.)
|

Numai

epitropul poate deci,

prin o favoare

escepţională, să

opue minorului sau moștenitorilor sei prescripţiea de 10 ani,
şi aceasta numai pentru acţiunele relative la faptele tutelei, adecă care 'şi au origina lor în gestiunea tutelară. *)
Mai mult încă de cât atâta, din generalitatea terminilor în-

trebuințate de Art. 1901 și din
scos acest tecst din secţiunea a
telele tutelei, şi l'a pus la titlul
evidență că această prescripţie
escepțiune, la toate acţiunele

faptul că legiuitorul nostru a
VIII-a care se ocupă de socoprescripţiunei, resultă pănă la
specială se aplică, fără nici o

minorului

relative la gestiunea tu-

princip indivisibil. Magoin. I. 738. Freminville. II. 1122. Vazeille
Prescriptions. IL. 519. 'Poullier. [. (parte Il) 1279 (părere care se vede
respinsă de Duvergier, loco cit. nota a.) Curte Montpellier. D. P. 47.
2. 66. Această părere este însă greşită, căci prescripţiea decenală fiind
o escepţiune întrodusă numai în favoarea epitropului, trebue să fie

limitată și restrânsă numaf la casul admis de lege: Erceptio est stric-

tissime interpretationis; et alias non est eadem ratio. .
) Laurent. V. 185.— Contra. Aubry et Rau. 1. $ 121, p. 447..
2) Aubry et Rau. [. $ 121, p. 447. Mass6-Verg6. I. $ 230, p. 461,
3) Aatfei, în privința datorielor pe eare epitropul le-ar fi contractat Datoriele ecăcătră nevârsnic în urma încetărei epitropiei, sau înainte de a fi tutor, pitropului
tră minor ânchiar
1901,
Art.
nu
ear
comun,
dreptului
ea
prescripți
se va aplica
terioare sau
dacă obligaţiunele epitropului anterioare tutelei ar fi devenit esi- posterioare
gibile

în cursul administrațiunei

sale.

Laurent. V.

186.

Demolombe.

epitropiei.

VIII. 179, 173. Mourlon. |. 1223, nota 1. Valette. Faplic. Som. p. Controversă.
301. Aubry et Rau. 1. Ş 121.p. 446. Durant. II. 645 şi XXI. 293.—
Contră. Obligaţiunele contractate de epitrop înainte de a fi tutor

se vor prescrie prin 10 ani, dacă ele au devenit esigibile în cursul
epitropiei. (Delvincourt.

I. p. 310, nota 13 asupra p. 129.)

Prin aplicaţiunea principiilor de mai sus, trebue decă să decidem Creanţă do-

tală.
că acţiunea miiiorului contra tatălui seu epitrop pentru 0 creanță
prescrie
va
se
nu
minor
acestui
dotală sau parafernală a mamei
prin 10 ani conform Art. 1901, ei prin 30 deani, potrivit dreptuui comun, pentru că aceste creanţe sunt anterioare epitropiei. Cas.
Fr. şi Curte din Lyon. D. P. 45. 1. 187. D.P.51.2. 241.
"Pot astfel, în caz când epitropul ar fi remas dator epitropisitu- Prescrierea

lui cu o sumă de bani în urma încheierei socotelelor (Art. 420), acțiunei care
obligaţiunea de a ptăti această remăşiţă se va prescrie prin 30 de "Ei Aplica.

ani de la predarea conturilor, după cum se prevede formal în CO- sea Art. 1890.
dul Italian (Art. 309 $ 2), ear nu prin 10 ani, conform Art. 1901,
pentru că această obligaţie a luat naştere din predarea socotelelor,

adecă din un fapt posterior tutelei. Laurent. V. 187. Mourlon. 1. 1221.
Mareade. IL. 284. Demolombe. VIII. 158. Demante. II. 239 bis Il. Duran-

- ton. EL. 643. Toullier. D.I. (parte II) 1216. Aubry et Rau. 1. $121,p.446.
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CODUL

telară,

CIVIL.——CARTEA 1L.—TIT. X.—CAP.

fie că faptele tutelei sar

opune

I1.—ART.

epitropului

1901.

pe cale de

acţiune principală, fie pe cale de escepţiune. (Laurent. V. 188.)
Prescrierea
Astfel, nu mai remâne nici o îndoeală că acțiunea pe
acul mi 0 are fostul minor pentru a cere socoteli de la epitrop care
ul seu,
rea socote- (actio ad reddendas rationes) se prescrie prin 10 ani
de la ma- .
lelor.

joritate, pentru că această acțiune este relativă la faptele tuitelei,

Prescripțiea

de vreme ce cuprinde toate actele gestiunei. (Demol. VIII. 156.)
Cât pentru actiunea care ar avea de obiect; rectificarea ero-

aetiunei în rilor sau

omisiunelor

strecurate în socoteli,

trebue

să facem

o
socoteli. distincţiune: sau “acţiunea în rectificare este de așa
natură în
Controversă. cât ea, s'ar putea aprecia fără a se esamina din
nou faptele
tutelei, de pildă, în caz când ar fi vorba de strecurarea
unei
„erori de calcul, şi atunci Art. 1901 nuşi va primi aplica
ţiune;
sau acțiunea minorului nu poate fi apreciată fără a se esamin
a din
nou gestiunea epitropului, precum ar fi, bună oară, în caz
când
sar pretinde că o sumă încasată de epitrop n'ar fi fost
trecută la

venituri, şi atunci Art. 1901

acţiunea, ar fi în asemene
pDol sau
Dacă însă fostul minor
raudă
partea
epi.din TU Omisiuni frauduloase
tropului. Art.mai este aplicabil, pentru

își va primi aplicaţiune,

pentru că

caz relativă la faptele tutelei.!)
a cerut rectificarea socotelelor pendin partea epitropului, Art. 1901 nu
că această prescripţie specială n'are

955, 90. de obiect apărarea fraudei epitropului, ci se va,
aplica în apecie
prescripţi

Preserierea
Am
sate d are MINOL

ea de 30 de ani a dreptului comun.?) (Art.
1890.)
vădut că, epitropul nu poate valabil contracta cu
fostul
înaintea espirărei unei lunide la predarea socote
lelor.

parea Art (Art. 419.) Cestiunea este dea se şti
dacă acţiunea în anulare
VONiro.
versă,
.* &
Contractului

intervenit între epitrop

şi fostul minor este câr-

1) Laurent. V. 190. Mourlon. 1. 1229, Marca
d€. Il. 284. Demolombe:
VIII. 162. Aubry et Rau. ]. $ 121,p.
445, nota 35. Mass6-VergeIL. p. 462, nota 21. Demante. Il. 139 bis. Valett
e. Foplic. Som. p:
299. C. Poitiers. D. P. 50. 2. 13— 9.
Contra. După Frâminville,
N. 1122, prescripțiea de 10 ani sar aplica
fără nici o distineţiune

la ori ce acţiune

care ar „avea de obiect

ear după Magnin, |. 737

în rectificare

sar

rectificarea

socotelelor,

şi Vazeille, Prescriptions. IL. 518, acţiunea

prescrie

prin

10 ani,

însă

nu de la majoritate,
ci de la încheierea socotelelor. (Art.
1900.)
In
fine, după alţii, acțiunea în rectificare ar fi prescriptibilă
prin
30
de ani, pentru că
prescripțiea decenală n'ar mai fi aplica
bilă în urma predărei socotelelor. Ducaurroy. I. 678. Darantoa. IL.
643. Toullier. 1. (partea II.)
1277. Toate aceste păreri sunt însă
inadmisibile, şi distincţiunea

A
)

stabilită mai sus
Laurent. V. 190.

este singura soluţiune juridică.
Cas. Fr. Repert. Dalloz,. Minorit6.

676. nota 2.—
Contră. Cas. Fr. şi Curtea Toulo
use, care aplică preseripțiea
de
10 ani de la descoperirea dolului,
conform Art. 1900. D. P. 57.
IL. 205. D.p. 56. 2. 110. Idem.
ombe. VIII. 165. Aubry
Rau. |. $ 121. p. 445. V. și decisiDemol
ea curței din Poitiers (D. P. 50,et
2. 139) care pare a aplica Art.
1901 şi la caz de dol din partea
epitropului, ceea ce nici întru

n caz nu mi se pare admisibil.

STATUTUL

muită de Art.

versată

TUTELEI. —

1900

sau

DREPT

de Art.

1901.

în Franciea, însă la noi,

Art. 1900,

căci Art. 419

oprind

2417

INTERNAȚIONAL.

Cestiunea este

cred că trebue
ori ce convențiune

să

contro-

aplicăm
în genere

între epitropul şi fostul minor, nimic nu este mai natural de
cât de a aplica în specie principiul care cârmuește toate acţiunele
în anulare în materie de convenţiuni.!) Prescripţiunea decenală
a Art. 1900 fiind însă o confirmaţiune tacită (Art. 959, 1167),
şi confirmaţiunea neputând să aibă loc cât timp socotelele nau
fost predate, această

prescripţie nu va putea să înceapă

de cât după trecerea unei luni de la desfacerea
epitropului. (Comp. Laurent. V. 165 și 191.)
.
— (Drept
Natura statutului tutelei

a curge

definitivă a

internațional.)

"Tutela are “acelaşi scop pe care îl are și puterea părintească, adecă apărarea şi creşterea, nevârsnicilor, cu această deosebire însă,

că

tatăl se bucură

în

mai mare de cât epitropul.
Prima cestiune pe care o discută

ochii

legei

de o încredere

|
comentatorii este acea de Tutela apar-

ase şti dacă tutela aparţine dreptului public sau dreptului pri- fine drepte

vat. Savigny (System des heutigen rămăschen Re&hts. VINIL. p. Controversă.
340) pretinde că tutela atârnă de dreptul public, pentru că statul are îndatorirea dea apăra pe acei care nu au destulă putere spre a se apăra însuși. Această teorie nu mai este însă
adevărată

astădi,

pentru

că de şi tutela este o sarcină publică,

totuşi ea are de obiect apărarea unor interese de ordine privată. A administra, întradevăr, bunurile altuia şi a purta grijă
de persoana unui incapabil nu însemnează a fi un funcţionar
public. (Laurent. Drept intern. VI. 44.) Misiunea epitropului
fiind deci de ordine privată, de aici resultă că străinii pot fi
epitropi în Romănia pentru că toţi străinii au bucurarea drepturilor civile. (Art. 11 C. C.) Minorii străini vor fi de asemene
sub epitropie ca şi Românii, pentru că interesele lor trebuesc apărate ca şi acele ale indigenilor (Art. 11 Constit.); însă bu1) Laurent. V. 163 şi 191. Toullier, D. I. (partea II) 1218. Valette
sur Proudhon. IL. p. 421, No. II şi Eaple. Som. p. 290, No. 56,

Magnin. |. 131. Vazeille. Prescriptions. Il. 581. Bonachi I. p. 808.—

Contră. Demolombe. VIII. 96 şi 168. Maleville. Analyse, asupra Art.
415. Demante. IL. 236 bis IV. şi 239 bis III, după care prescripţiea
decenală ar începe a curge de la majoritatea copilului. potrivit

Art. 1901. Nu trebue să uităm însă că Art. 412 francez corespunni
dător cu al nostru 419 departe de a vorbi de ori ce convențiu
anume

în genere, după cum se esprimă tecstul nostru, întrebuințează
tracuvântul traite spre a lasa a înţelege că se referă numai la
fine,
In
—
238.
p.
supră,
V.
tatele relative la semile epitropiceşti.

după Aubry et Rau, 1, $ 121, p. 444, acţiunea în anulare s'ar prescrie
prin 30 de ani de la încheierea convențiunei potrivit Art. 1890.
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COD.

CIV.——0ABTEA

[.—TIT.

I1.—0CAP.

[1.—

nurile lor se vor administra, după cum

Bucureşti

(Dreptul

pe

1882,

No.

DREPT

INTERNAȚIONAL

a decis

3), potrivit

şi curtea, din

legilor lor naţio-

nale, de unde resultă că legile care cârmuesc materiea epitro-

piei atârnă

de

statutul

personal

al minorului,

căci

de şi epi-

tropul este însărcinat cu administraţiunea bunurilor nevârsnicu-

lui, totuşi

scopul

principal

al epitropiei

ca şi

acel al puterei

Mass€.

Droit

părintești este mai mult ap&rarea şi protecţiunea unei fiinţe incapabile. 'Tutela se va regula după statutul personal al minorului, chiar atunci când epitropul ar avea altă naţionaltate de
cât minorul. Nu se poate aplica în privinţa bunurilor statutul
real, pentru că epitropiea având de scop apărarea unui incapabil în toate relaţiunele vieţei sale, este privitoare la starea
şi capacitatea persoanelor. 1) (Art. 2 $ 2.) Statutul personal
nu va fi predominat și înfrânât de statutul teritorial
de cât
') Laurent. Drept intern. VI. 49—54

Vândarea, şi
ipotecarea a-

verei nemiş-

cătoare a
minorulnă
străin, Statut personal.
Controversă.

şi 118.

I. 547. P. Fiore. Diritto internazionale privuto. 114. Bar.comereial.
Das internationale Privatrechi, $ 106 ete. Numai AngloAmerieanii aplică tutelei legea teritorială. V. Story. Conflict of
şi Philimore (Private international law) care criticălaws, $ 499. V.
această stare
de lucruri
contrarie principiilor moderne.
Condiţiunele preserise pentru vânțarea sau ipoteca
rea

bunurilor
orfaniceşti, de şi relative la bunuri, fiind cârmuite
numai de statatal personal al ineapabililor, de aici resultă
că epitropul unui
minor Român w'ar putea vinde în străinătate
averea nemişcătoare
a acelui minor de cât conformându-se legilor
noastre, adecă cu

autorisarea

sfatului de familie şi încuviințarea

tribunalului. (Art.
nu sar putea tace conform
nu este vorba în specie de o formă pentru ca legei străine, căci
să se poată aplica,
regula locus regit

401, 402.) Vândarea

actum înscrisă în Art. 2 $ 3, ei deo condițiune
neaperată pentru ca epitropul simplu adminis
trator să poată face
uu actde disposiţiune. (Laurent. Dreptintern.
VI.
fel, vândarea nu se va putea face fără licitaţi 121 urm.) Tot aste publicăşi fără intervenţiunea justiţiei (Art. 403), pentru ca
şi aceste formalități au
de scop tot ocrotirea intereselor orfanice
şti, şi ca atare nu pot să

atârne de cât tot de statutul personal. Laurent
VigDy. op. cit. VIII. $ 380.— Contra. Schăffn . op. şi loco cit. Saînternationalen Privatrechts, 54, după care er, Entwickelung des
condiţiunele şi formele
vEngărei ar atârna de legea țărei
în cars imobilele sunt situate.
Această părere tormal admisă în Angliea și în
America prin common
lao, care consideră ca reală ori
ce lege privitoare la imobile, consacrată, și prin câte-va decisiuni ale curților
din Belgia (V. Laurent.

op. cit. 122—126), este greșită şi nesocot
cele mai Sus espuse resultă că epitropul ește statutul personal. Din
ar putea vinde în Romănia
averea nemișcă

toare a nevârsnicului străin
fără, nică o formalitate,
la mână, dacă legea respectivă
străină precum este, bună
oara, acea Bavareză, nu prescrie
nici una, și că Art. 401—403 din
legea noastră
nu sunt aplicabile minorului străin,
de şi este vorba
în specie de imobile, pentru
Ver, această soluțiune, singurăcă statutul este personal şi într'adede mâna

juridică, a fost admisă de Curtea
de Casaţie din Berlin. (V. Laurent,
op. cit. VI. 122 n fine.)

STATUTUL
atunci când

legea

TUTELEĂ.
— DREPT
personală

INTERNAȚIONAL.

a străinului ar fi contrarie

|
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ordinei

publice din România. 1)
|
Cât pentru acei minori care sar afla în Romănia și care
mar avea nici o naţionalitate, precum sunt evreii, nu mai remâne nici o îndoeală că se va aplica statutul domiciliului, adecă
legea Română (V. în Tomul I, esplic. Art. 2, p, 77 şi p. 154.)
Din cele mai sus espuse resultă că tatăl unui copil Spaniol Consecințele

sau Italian nu va fi epitropul acestui copil în Romănia în urma

aut

morței soţiei sale, ci va continua administrațiunea legală, ca şi
cum căsătoriea n'arfi desfăcută, conform legilor Spaniole și Italieneştă. (V. supră, p. 20, nota 3.)
Tot din cele mai sus espuse mai resultă încă, că epitropul
numit de cătră

autorităţile

străine va

putea

să

represinte

pe

minor în Romănia, fără ca calitatea să se fie recunoscută prin
o hotărire, căci epitropiea având de scop apărarea nevârsnicilor,
trebue ca autoritatea epitropului să fie recunoscută pretutindeni
unde minorul are drepturi şi interese. (Laurent. op. ci. VI. 53.)
Minorii străini trebuind afi sub epitropie ca şi acei Români,
Cine rândueepitropul dativ le se va rândui de consiliul de familie compus din 3tePitropul
rudele sau

amicii

nevârsnicului, conform

legilor Române, sau de

consulii respectivi, care în puterea convenţiunelor internaţionale,
sunt în drept a numi epitropul, a lua măsuri conservatorii, precum sunt punerea peceţilor şi facerea catagrafiei, întrun cuvânt
a regula tutela sau curatoriea,
') Laurent.
în ţară

potrivit legilor

op. cit. VI. 111.— Legea
străină

de cătră

statutul

Română

teritorial,

lor

naţionale.?)

va fi şi ea înfrânată
de

câte

ori

va fi con-

trarie ordinei publice din acea țară. Astfel, tatăl sau epitropul Român war putea cere de la judecătorii Italieni arestarea minorului,
câcă legea Italiană opreşte acest mijloc de corecţiune pentru motive de ordine socială. Laurent. op. cit. 115. Tot ast-fel, un tată
sau un epitrop Italian n'ar putea să ceară arestarea minorului în
— Contră.
Romănia, el neavând acest drept după legea sa naţională.
Demolombe. VI. 357. V. și supă, p. 20, nota 3.
Se
_
2 V. Laurent. Drept intern. VI. 48, care cu drept cuvânt critică această
prerogativă a consulilor şi care preferă intervenţiunea, consiliului
de familie şi a justiţiei locale, sub cuvânt că aceste autorităţi ar
ocroti mai bine interesele incapabililor.

străini?

CAPITOLUL
Despre
Definițiune.

Roman

bunurile

sale,

prin

eliberarea

sa de sub puterea

părintească sau epitropie, de unde resultă că legiuitorul ar fi
trebuit să trateze despre emancipaţiune întrun titlu a parte, ear
nu la un loc cu tutela. (Vegi supră, p. 56, nota 1.)
Emancipaţiunea este de origină Romană (mancipatio, mamci-

şi pium),

dreptul mo„dern,

emancipațiune.

Emancipaţiunea este actul prin care un nevârsnic dobândeşte,
înaintea majorităţei sale, dreptul:de a se cârmui însuşi şi de a

administra

Deosebire
între dreptul

Il.

însă

această

insfituţiune

a perdut

astădi mult din însem-

nătatea sa, pentru că la Romani ea era singurul mijloc de a pune
captt puterei părintești pe care tatăl o esercita toată viaţa lui.
Copilul deci la Romani era alien; Juris şi în urma majorităţei

sale; el nu devinea sui juris de cât prin emancipare. (Dig. Lib.
I. Tit. 7. Cod. Lib. 8. Tit. 49. Gaius. Instit, L. 132, 135.)
Astăgi, numai minorii pot fi emancipați, pe când, la Romani, se putea emancipa şi majorii. Emaneipaţiunea Romană nu
făcea deci ca emancipaţiunea

Ertare de
vârstă.

modernă

să înceteze tutela, ci nu-

mai puterea părintească; minorul, din contra, nu întra sub tutelă la Romani, de cât în urma emancipaţiunei sale, căci pănă
la emancipaţiune el era sub puterea părintească, şi tutela nu
se putea esercita de cât asupra persoanelor sui Juris, adecă eliberate de sub această putere, sn capite libero.!
Osebit de această emancipaţiune, Romanii aveau încăo | altă

instituţiune

cunoscută

sub

numele

de ertare de vârstă

a
tatis, congt dâge), după care minorii sui Juris puteau, (venia
la 18 ani
pentru fete, şi la 20 îndepliniți pentru băeţi, să dobândeas
că
de la împarat dreptul dea administra avutul
lor
ca
şi
majorii,
fără a avea însă dreptul de a înstrăina sau de a ipoteca
ave-

rea lor nemișcătoare, căci atât înstrăinarea
cât şi ipoteca nu puteau
să aibă

loc fâră decretul magistratului. (L. 1—4 Cod. Lib. IL. Tit.
45.) Aceasţă instituţiune trecuse şi în vechea noastră
legislaţiune»)
Astăgi, emancipaţiunea este tacită, sau
espresă.

Drâptul vechiă.

1) Pupillus est, qui guum impubes est, desiit
sn patris potestate esse
aut morte au emancipatione. (L. 239.
Dig.
Lib. 50. Tit. 16.)
2) „Câţi nevârsnici vor priimi
ertaArea vârstei dlice codul Caragea (Art.

,fără Capa fi NIL.
volniP.ci 1),sâ'şisunt stăpâni pe câte sunt şi cei în vârstă, însă

înstrăineze vre un lucru nemişcătâr pănă la

EMANCIPAȚIUNE
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tacită sau legală.

Art. 421.
Minorul se emancip&ază de drept prin căsătorie. (Art.
121, 425, 431 urm., 1224, 1231 C. C. Art. 476 C. Fr)

Pe când la Romani, căsătoriea nu era un mijloc de emancipaţiune,*) în dreptul modern din contra, căsătoriea emancipă
pe minor de drept, 2pso jure, de sine-și, după cum se esprimă
Art. 2 al legiuirei Valachiei

din

1833.

Zeirath, mact miindig,

dice un vechii adagiii german.?) Căsătoriea emancipă deci fără
nici o formalitate pe soțul minor şi'i conferă o capacitate parțială, ori care ar fi vârsta lui, şi chiar dacă ar esista stipulațiuni contrarie, căci emancipaţiunea fiind relativă la starea şi
capacitatea persoanelor, ca atare este de ordine publică, şi știut
este că nu se poate deroga prin convențiuni sau disposițiună „25 de ani ai vârstei lor.* Vegi şi Art

230, 231 şi 333 cod. Ca-

limach (174, 175, 252 Austriac.)—Legiurea Moldovei din 1840 nu
cuprinde nici o disposiţiune în privinţa emancipaţiunei, de unde
resultă că, în Moldova, pănă la punerea în lucrare a codului actual, tot codul Calimach a fost în vigoare. In Valachiea, din con- .
tra, Cap. III, P. 1 din codul Caragea care se ocupă despre ertarea de vârstă a fost abrogat şi înlocuit prin legiuirea de la 23 fevruarie 1833, întărită cu ofisul No. 30 şi luată după cod. francez.
Codul Italian (Art. 310—322) reproduce codul francez, ear co- Dreptul

dul Olandez (Art. 473—486)

menţine emancipaţiunea, restabilind

“selia

ertarea de vârstă de altă dată, care se conferă de Inalta Curte cu
aprobaţiunea regelui. In Angliea, emancipaţiunea nu esistă, însă minorul la 14 ani are capacitatea de a se căsători, de ași alege epitropul seu şi de a dispune prin testament de averea sa mişcătoare. (Vegi Lehr. Drept. Inglez. 60.) In dreptul germanic, emanciparea consistă în o deelaraţiune anticipată de majoritate care se

dobândește de la autoritatea respectivă.
1) Vegli şi Art. 231 din codul Calimach (175 Austriac) care prevede coq. Cali-

că sprevârsnica după ce se mărită întră sub puterea barbatului (se mach. Art.
înţelege în cât priveşte persoana ei, după cum prevede formal art. 231 şi 345.
corespundător din codul Austriac); în cât privește însă averea ei,
tatăl avea driturile şi îndatoririle unui curator ocârmuitor pănăla
împlinirea vârstei desevârşite; ear la caz de moarte a barbatului
înaintea împlinirei acestei vârste, ea se întorcea earăşi sub pute-:
— Vegi şi Art. 345 din același codice (260 Ausrea părintească.
triac), după care comisiea epitropicească, lu caz de căsătoriea unei
sprevârsnice, era datoare să cerceteze de era folositor sau nu să

se deie

barbatului

purtarea

de grijă asupra averei ei. — Adresa

minist. dreptăței din 15 Septemb. 1856 catră comisiea epitroplcească prevede că şi femeile pot fi emancipate, însă cu îuvoirea

barbaţilor lor. (Vegi colecţiea lui Se. Pastia, p. 1157.)

2) Vegi Art. 298 cod. cant. Berna,

370 eat.

Soleure,

,

123 cant. Gri- Drept. străin.

sons, 420 cant. Zurich, ete. Această regulă, după care căsătoriea
aduce ca consecință capacitatea de a se cârmui însuşi este însă
departe de a fi legea comună, căcă numai

muncipează pe băeţii minori.

în Elveţiea câsătoriea e€-

In privința fetelor, v. L. Wurtemb.
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CODUL CIVIL.— CARTEA

1.—TITLUL X.—CAP, ILI.—A RT. 421, 492,

particulare la legile "care interesează ordinea publică. (Art. 5.)
(Laurent. V. 193. Demol. VIII. 184. Mass6-Verge. [. p. 451.)

Motivele Art.“ Căsătoriea

emancipă

deci în ori ce caz pe soţul minor,') şi

cu drept cuvânt, căci minorul când a ajuns la vârsta la carese
poate căsători (Art. 127) are destulă maturitate și esperiență pentru ași putea singur administra bunurile sale. Căsătoriea conferind barbatului atăt puterea maritală cât şi acea părintească,
el mar pute esercita aceste autorităţi dacă par fi însuşi neatârnat. Cât pentru femee, ascultarea ce ea datorește barbatului (Art. 195) ar fi şi mai puţin compatibilă cu autoritatea ce
părintele sau epitropul ar esercita, asupra ei. Tatăl şi mamă nu se
pot deci plânge de perderea autorităţei lor, căci ei pentru a o pastra n'aveau de cât a nu consimţi la căsătoriea copiilor. (Art. 131.)
Critică la aCăsătoriea, este astădi singurul mijloc de emancipare tacită.
dresa legini- A tă dată, în unele părți ale Franciei, minorul era emancipat
de drept prin ajungerea sa la o vârstă oare care. Aceat sistem era
foarte nemerit şi este de regretat că n'a fost admis de redarctorii codului francez, după cum era, proiectul primitiv, căci minorul ar fi capatat astfel esperienţa de care are neapărată necesitate și n'ar fi trecut de o dată, după cum se întâmplă astădi,
fără nici o transiţiune, de la incapacitate la o capacitate ovare care.
Emancipaţiune

espresă.
„Art. 422.
Minorul chiar?) necăsătorit va putea fi emancipat de
cătră tatăl seu, sau în lipsa tatălui de catră mama,
sa, când va fi în-

din 21 Mai 1828 şi Art. 175, 260 cod. Austriac citate p. 251, nota
l şi reproduse în Art. 231 şi 345 din codul Calimach, după care
ele nu se emancipă prin căsătorie. In Prusiea, şi în Saesoni
ea, căsătoriea nu face să înceteze tutela nici pentru băeţi nici pentru

fete— .In Spaniea,

emancipațiunea tacită care resultă din căsătorie

la 18 Iunie 1870.

(Art. 64.)

a fost întrodusă de abiea prin

Anularea căsătoriei revoacă emanCăii pu:
tativă ALL.

183, 184.

Desfacerea

peasătoriei
sau divorț A
nu revoacă
emanciparea.

legea asupra

căsătoriei civile de

1) Anularea căsătoriei revoacă capacitatea minorului, căci o
anulată este ca şi cum n'ar fi avut ființă nicio dată: guod
nullum est, nullos producit efjectus, Laur. V. 195. Bonach
i.
Anularea căsătoriei nu va revoca însă emancipaţiunea,
a fost contractată

de bună

credința. (Art.

183,

căsătorie
ab initio
1. p.815
dacă ea

184.) (Laurent.

V.

195. Aubry et Rau. I, $ 129, p. 485.)—In oră ce caz, în timpul
procesului de anulare şi pănă la pronunţare
a decisiunei definitive, minorul se consideră tot ca emancipat.
Demolombe. VIII. 187.
„Dar dacă anularea căsătoriei revoacă emancipaţi
unea, ea subsistă însă în urma desfacerei îusoţirei
prin moarte său despărțe3
ag
.
ae
DIE, căci
o
minor
ul n'ar
putea săz reîatr
e"a $în tutelă3 de câta în puterea
unui anume tecst de lege care nu esistă. Demo
lombe. VII. 186. Lau-

rent.

V. 195.

Mass6-Verge.

Aubry

et Rau.

[. $ 129.

p. 484.

Duranton.

I. p. 451. Valette. Explic. Som. p.
304.

HI.

633.

*) Acest cuvânt w'are nici o noimă, căci
este absurd de a lice că e-

EMANCIPARE

ESPRESĂ.— ART, 492 şi 424,
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deplinit 18 ani ai vârstei sale. — Această emancipare se va face prin
siogura declaraţiune a tatălui sau a mamei, la tribunal, care se va publiea. (Art. 425, 431 urm. 445, 432, 447 C. C. Art. 4177 C. Fr.)
Art. 423. Minorul al cărui tată şi mamă -au încetat din viață,
va putea asemenea fi emancipat, însă numai după ce va fi împlinit vârsta de 20 ani,-și dacă consiliul de familie va găsi de cuviință.
In acest caz, emancipaţiunea va resulta din deliberaţiunea consiliului de familie, și din declaraţiunea ce tribunalul dimpreună cu con-

siliul de familie va fi fâcut în același act, că minorul

Incuviinţarea

emancipaţiunei

se va publica.

431 C. C. Art. 638 Pr. Civ. Art. 478 C. Fr.)

(Art. 356

este emancipat.
urm. 424,

425,

Art 424.
Dacă tutorul nu va fi fâcut nici o cerere de emanripâțiune a minorului de care sa vorbit, în Art. precedent, și dacă una
sau mai multe rude sau cuscri ai acestui minor în gradul: de văr primar, sau în grade mai de aproape, îl vor gasi destoinie de a fi emancipat, vor putea cere de la tribunal de a convoca consiliul de familie ca să delibereze despre această emancipare. (Art. 143, 356 urm.
423, 660 urm. C. C. Art. 479 C. Fr.)

Fmancipaţiunea espresă resultă din o declarațiune făcută în
acest scop la tribunalul civil de cătră persoanele anume învestite de lege cu dreptul de a emancipa pe minori. Această declaraţie se face pe timbru de 5 lei. (Art. 20 $ 1 L. timbr. din 1886.)
Dreptul de emancipare aparţine părinţilor legitimi,!) adecă ta- Dreptul de
tălui gi mamei,
şi este inherent puterei părintești, aşa în cât emancipare
*
n
„2
PREA
:
A
fi.
„ al părinţilor
ei păstrează această prerogativă chiar când nu administrează - jegitimi.

tutela, de unde resultă că tatăl care a fost destituit din epitropie sau mama care n'a fost menţinută în tutelă, ori care sia căsătorit din nou fără

a convoca

consiliul

de familie

(Art.

347,

348) nu _vor perde dreptul de a emancipa pe copiii lor minori,
căci perderea tutelei nu atrage perderea puterei părintești.*)
mancipaţiunea espresă este cu putință chiar pentru minorul necăsătorit, atunci când ea este cu putinţă numai pentru dânsul. V.
Mareade. [H. 281. De aceea, acest cuvânt nu se vede reprodus în
Art. 3 al legei asupra ertărei de vârstă din 1833.

*) Mama firească are în legislațiunea noastră dreptul de a emancipa Mama natupe copilul seu recunoscut, căcă nici o deosebire nu esistă
între mama firească şi acea legitimă. (Art. 331.)

la noi

rală.

Cât pentru tatăl natural, cestiunea la noi este îndoelnică, pentru Tatăl natucă nicăiri legea nu vorbeşte de dânsul, însă nn văd pentru ce nu
i ar recunoaşte și lui dreptul de a emancipa pe copiii sei recunoscuţi,
căci am vădut că el poate foarte bine să esercite puterea părin-

ral.

tească asupra lor. (Vegi supră, p. 21.)

]n oră ee caz, adoptătorul nu are acest drept, fiind că el nu e- Păriatel e
sercită puterea părintească, de vreme ce adoptatul remâne în fadoptiv.

a-

miliea sa firească. (Art. 313.) Vedi supra, p. 7, nota 2.
Aceeaşi soluţiune este admisibilă şi în privinţa părintelui vitrig, Părintele vicare nu esercită puterea părintească asupra copiilor soțului seu.—
trig.
Părintele vitrig nu esercită nică tutela

pii. Vedi supra, p. 63 nota 3.
2) Laurent.

V. 200. Demolombe.

legală asupra

VIII. 203, 204.

Aubry

acestor

co-

et Rau 1. $

954

CODUL CIVIL. —GARFEA 1—ITLUL X—CAP Ii ART, 42

Femeea mă-

Mi se pare însă că mama căsătorită de al doilea mar

ritată are ne- emancipa

copiii născuţi

i

putea

din prima însoţire de cât cu autorisarea

risarea bar- barbatului ei, sau a justiţiei, căci asemene autorisare

este pre-

batului p. a
a pentru
iu
nidia
ărej şi si respec
emancipa
un SCTISă
3
orix ce acte juridice,
dini causa ascultărei

Pi

copil ante- tului ce femeea măritată datorește barbatului seu chiar în pririor. Controx;
eră.
Vinţa
actelor morale.)1
Tatăl păs- —Latăl are singur dreptul de a emancipa pe copiii sei minori, nu
trează și în numai în timpul căsătoriei,

DĂ

de a eman- şi copiii

sei” Como. ATt.
versă.

ei și în urma desfacerei însoţirei prin

despărţenie, şi aceasta chiar dacă divorţul s'a admis în contra lui
3217

sau

încredințat unei

a

conferă tatălui eserciţiul

treia

persoane,

puterei

pul căsătoriei, aceste cuvinte însemnează

autoritate
DreptuldeeDreptul
mancipare al ţăluă, ceea
Smintirea mai când

căci

de

şi

părintești în tim-

însă

că el are această

toată viața luă.?)
de emancipare nu aparţine mamei de cât în lipsa tace însemnează că acest drept trece la mamă nu nuel este mort, dar încă şi atunci când el este lipsit de

sa uter puterea părintească

(Art. 268

Cod. Pen.), sau în neputinţă de

lui. Contro-a 0 esercita din căusa absenței ori interdicţiunei sale.)
versă.
Ă

129, p. 485. Intervenţiea și controlul tribunalelor nu sunt admisibile îu specie, cu toată părerea contrarie a lui Demante (IL. 243,
bis ÎI.) Vegi cu toate aceste o detisie a curței din Bordeaux (D.

P. 52. 2.200) şi a curței din Montpellier

Atentarea, în
contra bunelor moravuri
ale copilului.
Controversă.

Desfacerea
tusoțirei prin

(Dreptul pe 1872, No.

20) care cu drept cuvânt au admis că tribunalele civile pot con:
trola eserciţiul dreptului de emancipare din partea unui părinte
destituit din epitropie, de câte oră emanciparea ar fi făcută în frauda
legei și ar avea de scop redobândirea din partea părintelui a autorităței pe care el ar fi perdut-o prin destituire. V. şi Laur. V. 200 în fine.
Părintele însă care a perdut puterea părintească pentru că a atentat la pudoarea copilului seu minor (Art. 268 Cod. Pen.) nu'l mai
poate emancipa spre a'l libera de autoritatea pe care el n'o mai

esercită. Laurent. IV. 290 şi V. 199. Demante. H, 243. bis. IV.—
Contră. Demolombe. VL. 362. V. şi supră, p. 94, nota
1) Laurent. V. 202.— Contra. Demolombe. VIII. 203. Vedi 2.şi Tom.
],

parte II, p. 102 și 294 unde am văţlut că femeea ar avea
neroe
de autorisare pentru a recunoaște un copil natural
anterior.
2) Aubry'et Rau. |]. $ 129, p. 485. Demolombe. IV. 511
— Contra.
.
Laurent. II. 294şi V. 199, după care amândoi părinții
ar
dreptul să emancipe pe copiii lor, pentru că, după acest autor, avea
tatăl
Și Mama ar esercita puterea părintească împreun
ă în urma pro:
nunţărei despărţeniei, ceea ce noi n'am admis.
(Vedi supră, p.
5, 6 şi Tom. IL. parte II, p. 221.)
Ceea ce mi se pare însă afară de ori ce discuţ
iune este că în
urma desfacerei căsăto

,
3)

parţine

soţului remas

riei prin moarte, dreptul
în viea ă, căci el esercită

de emancipare aputerea părintească

(Art. 327.) Demolombe. VIII. ri Vegi şi
supri, p. 3;
Analogie din Art. 124, 132 C. C, Art.9% cod
comer. vechiă și Art.
10 cod. comer. din 1887, unde se prevede
anume că mama este
în drept a autorisa pe copilul seu a face comerc
iii în caz de moarte
interdicțiune, ori absență a tatălui, Aubry
et Rau. [. $ 129, p. 485,

EMANCIPARE ESPRESĂ,
— ART. 4%,

255

In lipsa mamei, dreptul de emancipare nu trece însă la âs- Ascendenţii
cendenţii
superiori,
căci
ei nici întrun caz nu esercită pute- nau, maueidreptul
5
Z
_
„rea părintească. (Vedi supra, p. 1.)
.
pare.
Tatăl și mama pot emancipa pe copiii lor minori când aceşti Formele edin urmă au împlinit vErsta

de

18 ani ca şi în

codul

Italian mancipaţiu-

(Art. 311), ear nu 15 ani ca în codul francez. Legiuitorul
nostru a părăsit deci de astă dată codul francez şi a admis ca
limită vârsta de 18 ani, ceea ce se vede admis şi de legiuirea
Valachiei de la 1833 (Art. 3).') Spreacest sferşit, tatăl sau mama
va face înaintea complectului tribunalului civil?) asistat de grefie-

rul seu (Art.

91

Demolombe.

L. Org. jud.),

ori care ar fi acest

VIII. 210. Ducaurroy.

tribunal,*)

I. 683. Demante. II. 243 bis II.

-Valette. Explic. Som. p. 301 şi Cod. Civ. p. 584 care parăseşte pă-

rerea susținută în notele asupra lui Proudhon. Iaurent. II. 147 şi
V. 201 şi 302. Acest sistem este singur juridic, pentru că, după
cum am vădut, supră p. 4, mama esercită prin escepţiune putevea părintească în caz de absenţă, sau interdicţiune legală oră ju
deciară a barbatului, şi dreptul de emancipare nu este de câto
consecinţă a puterei părintești. Cu toate acestea, cestiunea e controversată. Astfel, după Marcade (II. 288) și Freminviile (II. 1028),
mama n'ar putea emancipa pe copil în timpul căsătoriei, pe cât
timp tatăl are usufructul legal (Art. 338), pentrucă mama n'ar putea lipsi pe tată de acest beneficiă; ear Duranton (III. 655) glice
că mama va putea emancipa pe copil înainte de a ajunge la vârsta de 20 ani când încetează usufruetul legal (Art. 338), însă că

tatăl nu va perde acest usufruet, ceea ce este inadmisibil, față cu

Art. 338. V. şi cele-lalte sisteme espuse în Mourlon.I. 1235—1240
şi în Demolombe, VIII. 206 urm. Pentru a curma această controversă, codul Italian (Art. 311) prevede că minorul poate fi emancipat de cătră autorul care esercită puterea părintească, dal genitore che eserciti la patria podestă.
1) In legislaţiunea anterioară, ertarea de vârstă nu putea să aibă loc

de cât atunci când minorul
Calimach.

Art. 4 Cod.

avea 20 de ani.

Caragea,

|

(Art. 230, 233 Cod.

P. I, Cap. 3.)

*) „Tatăl, sau de nu va fi tatăl, muma, dice Art. 3 din [.. dela 1833, Dreptul vepot slobodi pe fiul lor de sub epitropie, de se va afla în vârstăchiiiși drept
de 18 ani, numai de pe însuși a lor voință, și fară altă formali.
8trăin.
tate, de cât fâcând arătare înscris cătră judecătoriea locului, care
va da nevârsnicului copie adeverită de pe acel înscris.“ In codul
Italian, declaraţiea de emancipare se face înaintea pretorului; în

codul francez, înaintea judecătorului de ocol, ear în Ante-proiectul
de revisuire (Art. 472), înaintea ofițerului stărei civile, ceea ce este
şi mai nemerit, pentru că emanciparea

modifică incapacitatea mi-

norului constatată prin actul seu de naștere.
3) Emaneipaţiunea ar fi validă, chiar dacă declaraţiea ar fi fost fă- Tribunalul
cută la un alt tribunalde câtla acel al domiciliului părintelui, căci competent de

nu se poate admite nulitatea unui act juridic fără un anume tecst cidraţiea âe
de lege. Laurent. V. 197.— Contră. Demolombe. VIII, 194, după emancipare.
care

numai

tribunalul

primi declaraţiea de

domiciliului

emancipare.

părintelui

In acest

nunţă şi Aubry et Rau, |. $ 129. p. 486.

ar fi

competent

a Controversă,

din urmă sens se pro-

-

o declaraţie espresă și scrisă de emancipare,
lua

act despre

această

declaraţie

carele

422,

II.—ART.

X.—CAP.

1.—TITLUL

CIVIL.—CARTEA

CODUL

256

şi tribunalul va

se va publica

în mo-

nitorul oficial, analog cu Art. 445 şi 441. Efectele emancipaţiunei vor începe numai din diua publicaţiunei, căci numai din acest
moment ea esistă față cu cei deal treile. (Analogie din Art. 432.)")
Neconsulta- . Simpla voinţă a tatălui ori a mamei este deci suficientă

veacopilului. spre a, opera emanciparea, fără ca minorul
«

Deelaraţiunea
procură

se poate face

espresă

şi autentică

și prin
(Art.

să fie consultat.?)

un mandatar învestit

23)

(Demolombe.

cu

VIII 197),

şi tribunalul mu poate refusa de a lua act despre această declaraţiune, căci rolul seu este cu totul pasiv în această materie.
Emaneiparea
Intervenţiunea tribunalului civil este însă neapărată în acest
este un act sens, că declaraţiunea de emancipare nu poate fi primită de o
altă autoritate,

căci

emancipaţiunea

este un

act solemn.)

Dovedirea
Dovada emancipaţiunei se va face prin registrele tribunalului;
une în. caz însă de perdere sau de desființare a registrelor, dovada
se va putea face prin proba testimonială și presumţiuni, conform dreptului comun. (Art. 33 şi 1198 $4.) Laurent. V. 19.
Emancipare
Cât timp unul din soți trăește, dreptul de emancipare îi aemanată
de harţine
numai
la consiliul
L!

lui, căci în asemenea

caz, el esereită puterea pă-

Ae familie, rintească, chiar dacă el nu este epitrop.*) Odată însă ce amândoi
rt.

423,

Lacună în

42 .

1) Nică codul francez,

codul fran-

clarațiunei-

cez. Publicarea e ia

Eroancipare
contra, voinţei copilului,

din o simplă deelaraţiune
părintele

Taterdioţiea

mas în viață,

o

publicarea
lacună

de-

regreta-

de

familie,

făcută înaintea

ea trebuea

193), pe când la Roniani,
Justiniană
care resulta

să se facă

magistratului
cu

tească.

de

cătră

consimţimântul

norului, căci el putea să aibă interes a remânea sub

puterea

mi-

păriu-

(L. 5.Cod. Lib. VIII. Tit. 49, de emancipationitits liberavam.)

) Forma dat esse vei.

Laurent.

V. 197.

Astfel,

emancipaţiunea

poate să aibă loc prin testament. Demolombe. VIII. 196.

nu

4) În car însă când soţul remas în viață ar fi absent emanciparea copiilor minori se va face de

semenea
Nu

părintelui re-

constitue

tra voinţei minorului (Demolombe. VIII.
cel puţin în cât priveşte emancipațiunea

,

praviețuitor.

ce

lor comertianţi se trece prin îngrijirea grefei întrun anume registru, afişându-se în sala tribunalului, comunei și bursei celei mai
apropiete, publicându-se şi în foaea anunciurilor judeciare.—Emancipaţiunea tacită nu se publică însă, pentru că cei de altreile pot
să ieie cunoştiață despre ea prin esaminarea registrelor de căsătorie care sunt publice. (Art. 32.)
*) Emancipaţiunea poate să aibă loc astădi fără ştirea şi chiarîn con-

Român.

rintelui su-

ceea

preseriu

din noul cod comercial, după care actul de emancipare a minori-

la dreptul”

Absența pă-

emancipare,

E

Italian nu

bilă, care la noi însă nu mai esistă.— Şi revocarea emaneipațiunei esprese trebue să fie publicată. (Art. 432.) — Vegi şi Art. 10

Poeți.
nei ei.

de

nică acel

cătră consilul de familie "find că copiii în a-

caz sunt sub o tutelă provisorie. (Art. 125.) Laurent. V. 205.

este nevoe
a sau macar

ca, în asemene caz, tribunalul să constate necesitautilitatea emancipaţiunei, după cum voese Demo-

lombe, (VUL 224)

și „Demante

(UL. 244 pis). pentru că legea

prescrie nicăiri această formalitate.

nu

In caz când soţul supraviețuitor ar fi interdis, declaraţiea de e-

-

ESPRESĂ,
— ART, Î%,

-

o:
Că
Î:

EMANCIPARE

părinţii au încetat din viaţă, minorul nu mai poate fi emancipat
de cât la vârsta de 20 de ani,!') şi numai de cătră consiliul de

familie, dacă

acest consiliu

va găsi că minorul este

destoinie

a se cârmui însuși, ear nu de cătră epitropul seu, după cum
ar fi trebuit să fie în realitate, și aceasta pentru că leginitorul

na voit să lese epitropului

facultatea

dea se

desface de tutelă

după bunul seu plac, şi în dauna minorului. Epitropul va putea,
mancipare a copiilor
familie, peniru că deși
tească și perde numai
în imposibilitate de a

minori se va face tot de cătră consilul de
părintele interdict păstrează puterea părintutela (Art. 383 $ 2), totuşi de fapt el fiind
esercita această autoritate, ea trebue să se

esercite de cătră epitropul

carele se va rândui în locul părintelui

.

intergis. Laurent. V. 303 bis. (Analogie şi din Art. 142.)
Declaraţiea de emancipare făcută însă întrun interval lucid de părintele încătră părintele supravieţuitor și interdict ar fi validă, pentru că terdis poate
puterea părintească îi aparţine tot lui, şi pentru că epitropul este emancipa
pe

chiemat a'] înlocui numai din causa imposibilităţei în care se gă- copil întrun
sește părintele de a esercita această autoritate în timpul interdic-

jncid.

țiunei sale. Laurent. V. 303 bis in fine.
Ce trebue să decidem în caz când amândoi părinţii sunt în viață, Absența sau
însă sunt absenţi, ori interdiși, sau lipsiţi de puterea părintească? iuterdioțiea

Copiii minori pot ei, în asemene casuri, să fie emancipaţi la 20 de ani zinți. Coneie-

de cătră

consilul

de familie,

potrivit Art. 423,

sau

emaneipațiunea

versă.

fi-va ea cu neputinţă, după cum susţine Mareade (II. 290)? Cestiunea
este controversată în Pranciea și presintă o îndoeală și mai mare în
legislaţiunea noastră, pentru că tecstul nostru în loe de a vorbi
de emancipaţiunea minorului care
a remas fâră tată şi mamă, după
cum se esprimă tecstul corespundător francez, vorbeşte de minorul a cărui tată și mamă au încetat din viață, de unde ar părea
să resulte că consililul de familie n'are nici un amestec de câte oră
părinţii sunt în viaţă, cu toate că ei ar fi în imposibilitate de a
esercita

puterea părintească.

Cred

însă, cu toate

aceste, că

legiuito-

rul nostru nu $a dat samă de această schimbare de teest și că ela
înțeles a vorbi de casurile care se întâmplă cele mai dese ori (de
eo quod plerumque fit), de

E

unde

conchid

că de

câte

ori

tutela fie

chiar provisorie va avea fiinţă, precum este în casul de absență a ambilor părinți (Art. 125), consiliul de familie va putea să emancipeze
pe minorii care au îndeplinit 20 de ani. (V. Laurent. V. 205 şi Demol.
VIII. 226, care în toate casurile aplică Art. 423. V. şi Mourlon, |. 1241.)
Părintele poate emancipa pe copilul seu la 18 ani (în codul francez 15 ani), pe când consiliul de familie nu'l poate emancipa de
cât la 20 de ani (în codul francez şi în acel Italian 18 ani); le„giuitorul p'are deci în consiliul de fămilie încrederea pe care el
o are în tatăl sau mama copilului, și cu drept cuvânt, căci copi-

lul emancipat de cătră părintele seu va remânea tot sub direcţiu-

nea sa morală şi va avea într'ânsul un sprijin puternic, pe când
copilul care nu mai are nică tată nici: mamă .nu va mai avea nică
un sprijin în urma eliberărei sale de sub tutelă; de aceea legiuitorul prescrie

în asemene

caz o vârstă

mai

înaintață:

pentru ca co-

pilul să fie în stare a se cârmui singur. Legiuirea Valachiei din
1833 hotărește la 21 de ani vârsta la care copilul serman de părinţi poate fi emancipat prin hotărîre întărită de: Domn. (Art. 4.)
1

CODUL CIVIL, — CÂRTEA î. — ET. X.—CAP. I1.— ART, 495, 44,
numai

să

ceară dela

tribunal

şi să provoace emanciparea.
In asemenea

convocarea

(Comp.

consiliului

și Art. 414.) .

caz deci, emanciparea

de

familie

va resulta din delibe-

raţiunea majorităţei consiliului de familie convocat după cererea persoanelor aratate în Art. 424 şi din declaraţiunea ce tribunalul va face că minorul este emancipat.
Procesul verbal al consiliului de familie dimpreună cu declaraţiunea sau încuviințarea tribunalului se vor aduce la cunoștinţa celor de al treile prin publicare în monitorul oficial,
după

cum

vădut, supră,

am

p. 256.1)

Epitropul are, după cum am văgut mai sus, îndatorirea dea
emancipațiuprovoca
convocarea conşiliului de familie şi emanciparea minonei de cătră
rudele mino-rilor fără părinţi în vârstă de 20 de ani. Dacă epitropul n'a
ralui. Art.
făcut. însă nici o cerere de emancipare, pentru că ar avea inte424,
Provocarea

“res

a păstra tutela cât se poate mai

mult,

sau pentru.alte mo- -

tive, ori ce rudă sau cuseru a minorului pănă la gradul de văr
primar înclusiv (spiţa a patra) va putea cere de la tribunal convocarea consiliului de familie spre adelibera asupra emancipațiunei nevârsnicului.*) Consiliul nu va putea fi convocat din
oficiă, nică după cererea ministeriului public, nici după acea a
altor rude sau a însuși minorului.?) Cestiunea, însă mare nici un
interes practic, pentru că emancipaţiunea, ar fi validă, chiar dacă
ar fi admisă

în urma

Consiliul de familie

Locul convocărei consiliului,

unei

convocări

va fi format

iregulare. 4

şi convocat la domiciliul

„Comisiea epitropicească, dice Art. 333 din codul Calimach (252 Austriac), poate erta tânărului ce au păşit peste al 20-lea an, a se s0-

coti întru legiuită vârstă, și cercetând mai

înainte întru această 80:

cotința epitropului, sau şi acelor mai de aproâpe rudenii, să'l publiearisească ca deşevârşit la vârstă, „V. în colecţia Pastia, p. 1141

circul. Minist. dreptăţei din 1858 care lămurește că se pot slobozi

-

£)

acturi de emaucipare feţilor acelora ce nu sunt Şi nici au fost vre
o dată sub epitropie, ceea ce însemnează că minorul, dacă are 20
de
ani la moartea părinţilor sei, pete fi emancipat înainte
de
a'i
se
rândui un epitrop. V. şi Demolombe. VIII. 212,
Tribunalul nu poate refusa cererea rudelor mai sus arătate,
cu

toate că tecstul
Dreptul Roman și dreptul vechii,

*)

nostru nu este formal în această

cum este acel francez.
La Romani, minorii care
şi 20 pentru

băeţi)

aveau firmata

trebueau să ceară

privință, după

atas (18 ani pentru

însuși

venita

ctatis:

fete

„Cei

vârsaici, de la 20 pănă la 25 de ani af vârstei lor, dice Art. 4 nedin
codul Caragea (Partea

I, Cap. 3), au voe a cere de la Domnie ertavea vârstei ca să'i socotească între vârsnicit. Acelaş drept îl
are

%)

„minorul şi după Art, 4 $ 2 al legiuirei
disposiţiunea de mai sus.

din 1833

care a înlocuit

Aubry et Rau. [. $ 129, p. 487. Laurent, V. 206. V.
cu toate aceste, Demolombe. VIII. 219, după care ori şi cine
ar
fi liber de
â provoca convocarea consiliului de familie, fără însă
ca tribunalul

să fie obligat a se conforma acestei cereri,

29

Aj, 95.
DESPRE CUBATORI— E.
minorului care va fi acel al epitropului

seu. (V. supra, p. 94

şi Laurent. V. 207 şi 210.)
.
Deliberarea consiliului de familie care a admis emancipaţiu- Recursul mi-

nea peate ea fi atacată, ca ori ce altă deliberaţiune, potrivit Art. ja la:
638 și urm. Pr. Civ.? Cestiunea este controversată.!)
Aceeaşi

controversă

638 Pr. Civ.

esistă în privința emancipaţiunei ema-

a

nată de la părintele nevârsnicului (Art. 422), şi curtea din Caen
a admis că tribunalele pot anula emanciparea care ar causa o
daună

morală

sau

materială

Am avut însă pănă acum
ori că tribunalele

nu

nevârsnicului.

(D.

P.

52.

5. 231.)

ocasiunea de a spune de mai multe

pot avea

nici un control asupra

părintești, care nu poate să fie nici modificată
pentru că interesează ordinea publică.?)

puterei.

nici restrânsă,

Despre curatorul care se rândueşte minorului emancipat.
Art. 423. Minorul emancipat va avea un curator pănă la etatea
majoară, care se va numi de consiliul de familie. (Art, 149, 421 urm. 426,
149, 815, 816 0. C. Art. 13 şi 22 $ 4, 330 Cod..Pen. Art. 277 Pr. Civ.)

La Romani, minorul nu avea un curator de cât în urma pubertăței (14 ani pentru băeţi şi 12 pentru fete), soluţiune care trecuse și în codul Calimach (Art. 255), însă nevârsnicul care dobân-

dise ertarea de vârstă nu avea nici un curator permanent, ca şi
în vechea noastră legiuire. Astădi, numai minorii emancipaţi au
un curator, fie- că emancipaţiunea a .fost espresă, fie tacită.
Esistă o mare deosebire între autoritatea epitropului și acea peosebire
a curatorului, căci pe când

civile pe minor și lucrează

epitropul

represintă în toate actele între curato-

în numele

lui în puterea

tului ce are de la lege, minorul emancipat

manda- "ii

are din contra ca-

pacitatea de a se cârmui însuși, și curatorul nu face de cât
3%] asiste în casurile anume determinate de lege, asctoritate

-

interposita (Art. 426, 428), de unde resultă că minorul emancipat poate valabil lucra singur, ca şi individul pus sub un
consiliu judeciar (Art. 445 şi 458), de câte ori legea nu preserie asistența curatorului seu.
Din faptul că curatorul nu este administratorul averei mino: Curatorul nu

rului resultă că el nu este supus obligaţiunei de a da socoteli dă socoteli.
(Art. 415 urm.), nici ipotecei legale (V. supra, p. 150, nota 1) etc.
:) V, supra, p. 106 în notă.—Minorul va avea de asemene dreptul de
a ataca înaintea tribunalului încheierea consiliului care ar admite
revocarea, emancipărei. (V. infră, esplie. Art. 431.)
2 Laurent. V. 203. — Tribunalele numai atunci ar avea dreptul de a
imterveni, adecă de a refusa sau de a anula emanciparea, când ea
ar fi fost făcută în frauda legei. Curtea din Bordeaux. D. P. 52. 2.
200. Idem. C. Montpellier. Dreptul pe 1872, No. 20. V. şi supra,
p. 254 în notă.—Minorul n'ar avea, de asemene, nici o cale deschisă
pentrua ataca înaintea tribunalelor revocarea emancipaţiunei care

ar emana de la părinţii sei. V. înfra, esplic. Art. 431,

|

560

CODUL CIVIL.—CÂRTEA 1.—TITLUL X.—CAP. Ul.—AR.

Responsabilitatea curatorului. Con-

troversă.

Impeditare

la, căsătorie.
“Art. 149.
Nominaţiunea curatorului,

Curatorul va fi însă responsabil,
dacă nu şa îndeplinit misiunea cu
de familie, precum impune legea şi
Curatorul ca şi epitropul nu se
aflată sub curatoriea sa. (Art. 149.)
Ori ce

minor

emancipat

fără

49%,

ca ori ce mandatar legal,
deligenţa unui bun părinte
epitropului.!) (Art. 390.)
poate căsători cu minoara
|
|

nici

o

deosebire,

trebue

să

aibă un curator pănă la îndeplinirea, vârstei de 21 de ani, sau
pănă la, revocarea emancipaţiunei. (Art. 432.) Tecstul Art. 425
nu lasă nici o îndoeală în această privinţă. Cestiunea, este însă
de a se şti cine va rândui acest curator? In codul Italian (Art,
314), minorul are de curator legal pe părintele care Va emancipat, consiliul de familie ne având dreptul de a rândui un curator de cât în casurile în care emancipaţiunea emană de la
dânsul.?) La noi, Art. 425 prevede că curatorul în toate casurile se va numi de cătră consiliul de familie, de unde resultă,
că după tecatul nostru, ori ce curatorie este dativă, şi că trebue să respingem părerea comentatorilor franceji, care. admit
curatoriea legală a barbatului asupra femeei sale.*) Dacă asemene
părere se susţine în Franciea (V. Laurent. V. 210), apoi, cu
') Laurent. V. 194. Demante. II. 252 şi 252 bis. Bonachi. 1. p. 825.—
Toullier. (I. partea II, 1297) gice că euratorul n'are nici o respon-

sabilitate, ceea ce este inadmisibil, pentru că curatorul fiind un mandatar

legal,

oră ce mandatar

este

responsabil.

(Art. 1540.) V. şi

Demolombe. VIII. 258. Aubry et Rau. Î. $ 131, p. 490 —Art. 484

din Ante-proiectul de- revisuire, prevede că curatorul

respunde de

greşelele sale ca şi epitropul.—V. şi Art. 375 din codul Calimach

(282 Austriac) după care, driturile şi îndatorirele curatorului (fie
acest curator rânduit la lucruri sau la persoane) trebue să se ju
„dece după orânduelele așezate pentru epitropie. V. şi ceea ce s'a

spus supra, p. 118, 119 în privinţa responsabilităţei epitropului.

Codul Îtalian..

*) Art. 315 din codul Italian prevede că minorul

emancipat

prin că-

sătorie are de curator pe tatăl seu, sau în lipsa acestui, pe mumă-sa,

soluţiune pe care curtea din Besancon a admis-o și în Franciea.
(V. Dreptul pe 1884, No. 43.) Consiliul de familie în acest caz

rândueşte un curator numai în lipsa părinţilor.

femeea minoară are de

curator pe barbatul

barbatului când și barbatul este minor,

După acelaș Art.,

seu, ori pe

curatorul

sau în fine, pe epitropul

barbatului când barbatul este interdis.
2) V. Aubry et Rau. I, $ 131, p. 489. Demolombe,.

VIII. 233.. Mour-

lon. Î. 1245 ete. Aceşti autori admit că barbatul major

este de drept

curatorul femeei sale minoare. Asemene sistem admis în codul Italian
(Art. 315) este inadmisibil la noi, atât din causa Art. 425 care
nu
esistă în codul francez, cât şi mai cu samă din causa că
legiuitorul nostru a eliminat Art. 2208 din codul francez pe care
mai cu
samă se întemeiează curatoriea legalăa barbatului.
— Toată lumea recunoaşte de asemene că tatăl sau. mama nu poate rândui un curator

nică prin testament, nici prin actul de emancipare. Demolombe
.
VIII. 231, 232. Laurent. V. 210.
— După Art. 373 din codul Calimach, curatoriea este dativă, legală şi testamentară,
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atât mai mult ea poate să fie susținută la noi, unde avem uh
tecst positiv, şi anume Art. 425
Prin urmare, consiliul de familie
va numi tot o dată și curatorul,
fi însuşi epitropul, remănând însă
(Art. 426) să se rânduească un
consiliul de familie. (V. supra, p.
a minorului

din

partea

tatălui

adaos de legiuitorul nostru.
care va emancipa pe minor
şi acest curator va putea
ca pentru darea socotelelor
curator ad foc tot de cătră
235.) In caz de emancipare

sau

a mamei,

curatorul

se va,

numi tot de cătră un consilii de familie special!) adunat după

cererea părintelui emancipator, căci în timpul căsătoriei nu esistă un consiliu de familiei permanent (V. şi suprd p, 30), şi
acest curator

va fi cele mai

multe

ori însuşi

părintele, însă cu-

ratoriea sa nu va fi legală ca în codul Italian, ci dativă.?) Consiliul de familie se va convoca şi întruni la domiciliul părintelui, sau a epitropului, dacă

tutela este deschisă, adecă în ori

ce caz, la domiciliul actual al minorului.) (Art. 93.)
După cum consiliul de familie nu poate rândui de cât un gin- Unitătea cagur epitrop (V. supra, p. 61, nota 1), tot ast-fel el nu va putea ratoriel.
rândui de cât un singur curator. (V. Art. 426, 428, 149, 815,
816.) Acest curator va putea fi vechiul epitrop sau autorul emancipaţiunei, însă el va trebui neapărat să fie de secs bărbătesc“)
şi major. (Analogie din Art. 383.)
|
|
La caz de emancipaţiune tacită (Art. 421), barbatul va putea Caratorul,

fi şi chiar va fi cele mai multe ori numit curatorul femeei sale femeel mări:
versă-

minoare,*) căci faţă cu generalitatea, terminelor Art. 425 care
spune că ori ce minor emancipat va dvea un curator, nu putem admite părerea lui Laurent. (V. 209) şi a lui Demante
3) În codul Austriac (Art. 280), curatorul se rândueşte de cătră tribunal, ear după codul Calimach, de cătră comisiea epitropicească, sau
de cătră judecătorie. (Art. 372, 373 Calimach.) La Roma, curatorul
se numea de cătră prefectul oraşului sau de cătră pretor, ear în
provincie, de preşedintele provinciei. Instit. Lib. I. Tit. 23, $ 3. 2) Mareade (II. 293) crede că de câte ori copilul va fi emancipat în
timpul căsătoriei, el va avea de curator legal pe autorul emancipaţiunei, (V. şi C. Besângon. Dreptul pe 1884, No. 43) ceea ce este

inadmisibil în lipsă de tecst. Pentru ca curatoriea legală să poată

avea fiinţă ar trebui un anume tecst de lege, după cum este Art.
314 din codul Italian, care nu esistă nici în Franciea, nică la nol.

— Contra. Cas.
3) Laurent. V. 210. V și supră, p. 258, 259 și p. 94.
Fr. D. P. 50. 1. 17, după care consiliul de familie ar trebui să se
|
|
întrunească la locul în care tutela a fost deschisă.
4)

Mama însă şi cele-lalte ascendente putând să aibă epitropiea (Art.
5
LL
383 $ 3), pot a fortiori fi rânduite şi curatori.

5) In caz însă când femeea s'ar judeca cu barbatul seu, bună oară
pentru divorţ sau separare de patrimoniă, barbatul fiind parte în
proces nu va putea asista pe soțiea sa căruia i se va rândui tot
de cătră consiliul de familie un curator ad hoc: nemo auctor esse

potest în rem suam. Demolombe. VIII. 253 și 308,

|
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(UL.

248

bis III), după

I1.—TITLUL

care

X.—

femeea

CAP,

III. —ART,

măritată

mar avea

ca

minorii

425,

nevoe

de curator din: causa protecţiunei ce ea găseşte în autorisarea
barbatului seu. (Art. 197 şi urm.) Ceea ce dovedeşte că femeea
măritată

va

trebui

să

aibă

un

sunt acte pe care ea le poate

curator

toţi

este că

face fără autorisarea barbatului,

pentru. care însă asistenţa, curatorului este neapărată. Astfel, femeea separată de bunuri va putea primi un capital fără asistenţa barbatului seu, aceasta fiind un act de administraţiune
(Art. 1265), pe când ea nul va putea primi fără asistenţa curato-

rului.

(Art. 428.) Eată

deci necesitatea

pentru

femeea

măritată

de a avea un curator.!) Apoi, se poate întâmpla ca ea să aibă
nevoe şi de autorisaţiunea barbatului şi de acea a curatorului seu.
Dacă şi barbatul este minor, atunci i se va rândui şi lui
un curator, tot de cătră consiliul de familie, fără ca acest curator să poată fi femeea lui. Femeiea este însă epitropa le-.
gală a barbatului seu interdict. (Art. 452.)

Scutirea, esLegiuitorul tace cu deservârșire în privinţa; scuselor, incapacluderea şi
. destituirea Cităţilor și escluderei din curatorie. Această lacună regretâbilă
curatorului. justifică controversa care esistă în doctrină. In lipsă
de tecst,
Controversă.

eată sistemul care mi se pare cel mai
obligatorie pentru că ea este o sarcină
acest sens ca ea are de scop apărarea
cârmui singuri. In cât priveşte scusele

putea

aplica

prin

analogie

la

juridie: curatoriea eate
publică ca şi tutela, în
acelor care nu se pot
tutelei, ele nu se vor

curatorie,

pentru

că funcțiunea

toate

aceste, cestiu-

de epitrop este mult mai grea de cât acea a curatorului ; fiind însă
că și curatorul poate să aibă vre un cazde scutire, scusele vor
remănea ca cestiuni de fapt la apreciarea consiliului de familie.
Cât pentru causele de incapacitate şi de escludere, ele se apli-

-că prin

analogie

şi la curatorie,

însă cu

nea remâne îndoelnică, pentru că causele de incapacitate şi
de

escludere au un caracter infamant. 2)
') Laurent (V. 209) şi Demante (Il. 248 bis III) recunosc că femeea

va avea în unele casuri nevoe de curator, însă susțin că, în
asemene casuri, i se va rândui un curator ad hoc. V.
şi Mourlon. |.
1245.

— Curtea noastră

”)

20) ne
francez,
femeea
for, din
ceea ce
Laurent.

supremă (V. Bulet.

Secţia 1, pe

p.
ţinând „ici o samă de Art. 425 care nu esistă în1885,
codul
a admis părerea lui Laurent şi a lui Demante,
minoră în urma căsătoriei sale nu mai are novoedupă care
de curacausa protecţiunei ce ea găseşte îu autorisarea, barbatul
ui,
mi se pare inadmisibil, după cum am spus
mai
sus,
V. 211. Demolombe. VIII. 247, 250. Mareade.
IL. 292 în

fine. Aceeaşi lacună esistă şi în codul Italian. Singur
Ante- proiectul de revisuire prevede că causele de scuse,
incapaci
tate,
eseludere şi destituire statornicite pentru
e sunt aplicabile şi cu:
vatorieă. (Art. 476.) V. şi Art. 373 şi epitropi
374 din codul Calimach (281
Austriac) care aplică şi la curatori
e
şi de escludere relative la epitropie, toate causele de iocapacitate
|
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“Curatoriea încetează ca şi tutela, ez parte curatoris, prin Incetarea cumoartea, escluderea, scutirea, ori destituirea curatorului; ea în- r2torie
cetează

ex parte minoris,

prin

moartea

și majoritatea nevârsni-

cului, sau prin revocaţiunea emancipăţiunei. Curtea noastră supremă a decis că curatoriea mai încetează încă pentru femeea
minoară prin căsătoriea sa, barbatul în asemenea caz înlocuind
pe curator (V. Bulet. Cas. p. 1883, Secţia 1. p. 19), însă această soluţiune mi s'a părut pre puţin juridică. (V. supra, p.
262, nota

1.) Barbatul,

întradevăr,

trebue

să fie rânduit în ase-

mene caz curator de cătră consiliul de familie, conform Art. 425. *)
Despre

alte specii de curatori.

Curatorul care se rândueşte de cătră consiliul de famile
minorului emancipat nu represintă pe acest din urmă, ci îl asistă numai în oare care casură anume determinate de lege.”)
De câte ori însă esistența unui individ este necertă, “legea Curatori care

rândueşte un curator însărcinat cu represintarea acestui individ. IERI Ab

sențăşi conAstfel, tribunalul competent poate rândui un curator spre a re- tumăcie.
476
c.c., Art.
gg
care
acei
pe
presinta pe un presupus absent (Art. 99 C.C.) şi
Pen.
Pr.
sunt asemenaţi absenţilor, în privința administraţiunei averei lor,
adecă acei condamnaţi prin contumăcie. *) (Art. 476 Pr. Pen.)
Vegi şi Art. 126 urm. Cod. Comer. după care comerciantului
declarat în stare de faliment i se rânduește un sindic.
Legea, mai rândueşte încă câte u: curator acelor osândiţi la, Iaterdicţie
munca silnică şi reclusiune, care în tot timpul pedepsei adminis- 13 16 Cod.
Pentrează averea, osânditului, dând socoteli şi restituind averea la înPen.)
cetarea pedepsei, întocmai ca un epitrop. (Art. 13 şi 16 Cod.
din codul
5) V. supră, p. 261, 262. — Curatoriea încetează, dice Art. 376curator
ului
nțate
încredi
e
Calimach (282. Austriac), când lucruril
au fost îmau luat sfârșitul lor, sau când. încetează pricinele care
lor sale.
pedicat pe cel de sub curatorie de ocârmuirea lucruri
nu poate
serie
să
știe
nu
care
utul
2; V. şi Art. 816 după care surdo-m
l jur.
Consiliu
—
ato
cur
unui
ţa
asisten
cu
cât
de
ne
accepta o donaţiu

deciar care se rânduește

de tribunal

râsîpitorului

sau acelui slab

ul; de ade minte (Art. 445 şi 458) are oare care asemănare cu curator
339.)
(Art,
astfel.
chiar
e
numeşt
îl
Italian
ceea, codul
Austriac) este
3) „Curatoriea, dice Art. 256 din codul Calimach (188
care nu
acelora
averei
rea,
ocârmui
spre
mai cu samă

dată
pot ocârmui
pentru nevârsnicie, ci din altă oare care pricină dănuşi
ă putere.“
aceast
se
i
căruia
acela
lucrurile lor, ear curatorul este
se aunde
ac)
Austri
(269
codice
acelaş
din
357
V. şi Art. 356,
sminti-

puterea

ȘI anume:
rată persoanele cărora se orândueşte un curator,
Austriac), sur273
ch,
Calima
C.
361
Art.
şi
ţilor, răsipitorilor (V.
absenților
ac),
do-muţilor (V. şi Art. 364 C. Calimach, 215 Austri
(V. şi
iți,
zămislu
r
copiilo
,
Austr.)
(V. şi Art. 365 C. Calim. 276

ită împre-.
Art. 363 O. Calimach, 274 Austr.), acelor ce întrupuldeoseb
precum şi
lor,
epitro
sau
jurare nu se pot apăra de cătră tatăl
Auatr.)
279
Calim,
C.
311
Art.
şi
(V.
ţie.
acelor osândiţi pentru o vinovă
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Curatorul

În fine, la caz de revisuirea

X.—CAP,

II1.—BMANCIPARE.

unei condamnaţiuni

criminale pro-

memorieiu- nunţată contra unui individ care în urmă sar fi sevârşit din viaţă,

„mat, Art. 449 curtea de casaţie va rândui un curator memoriei sale, şi acesta

Pr. Fer.

va esercita drepturile condamnatului. (Art. 449 Pr. Pen.)

Curatorul

Cât pentru curatorul

care “se rânduea

sub

codul

Calimach

vântecelui. femeei văduve remasă îngreunată (curator ventris), şi care repre»

inta pe copilul zămisluit, am vădut supră, p. 67 şi 68, căcu
drept cuvânt legiuitorul nostru Pa, desfiinţat.

Curatoricare >“ Legea mai

regulează

gereazăbu- rele casuri: 1%
nirele vacante;
de inventar; 3
mobilul ipotecat

In toate aceste

casuri,

ci administrează numai
Efectele

încă rânduirea

de curatori

în următoa-

în casul Art, 724 şi urm. C. C. pentru moște2" în casul Art. 706 Pr. Civ. pentru beneficiul
şi în fine, în casul Art. 1797 CC. pentru i»
delasat de cătră detentorul seu.
curatorul nu represintă pe nimene,

bunurile în interesul acelor în drept.

emancipațiunei

în privinţa

persoanei

neversnicului.

Emancipaţiunea are de efect scoaterea minorului de sub epitropie (Art, 390—414) şi de sub puterea părintească.
(Art. 326.)
Minorul emancipat este deci în privința persoanei sale
ca şi un

major,

pentru

că curatoriea

sub

care el se află pană la

majoritate (Art. 425) e relativă numai la bunuri. Astfel,
minorul emancipat își are domiciliul seu propriu, pe când
minorul nee-"
mancipat îşi are domiciliul la părinţii sau epitropul seu.
(Art. 93.)

_Minorul deşi emancipat nu poate însă să
se deie în adopţiune
fără consimţământul părinţilor sei') (Art. 311),nici
să se căsătorească
fără consimțământul persoanelor în drept. 2)
(Art. 131 urm.)

plntrare de

„EI va putea însă să între de bună voe în armată
, căci deşi
asupra

armată. Art. legea

recrutărei

din 5 Martie

1876

(Art.

63) prevede
5 1. din 5 că dacă angajatul de bună voe are mai puțin
de
21
de ani, trebue Controversă, Să presinte
consimțământul

tatălui,

mamei,

sau a epitro

pului seu
autorisat în acest din urmă caz de cătră
consiliul de familie,
această lege presupune tocmai că minoru
l se află încă sub aum
St
Adopţiunea
1) S'ar putea crede că minorul emancipat care
ar fi perdut părinţii
minorului e„Bel ar putea să se deie sing
ur în adopțiune, căci legiuitorul pres
criind
10 asemene caz consimțământul epitropu
are epitrop, de vreme ce emancipaţiun lui (Art. 311 82), el nu mai
ea a
întrebarea dacă minorul va putea cons pus capăt tutelei. Naşte însă
imți singur la un act atât de
solemn, atunci când el se socoteșt
e major numai în privinţa actelor de administraţie. (Art. 421 ) Mino
rul poate el să se deie înadopţiune cu asistenţa

par.

curatorului? Cred că nu, peutru că adop
ţiunea

,
Leg. din18
33
Art. 7.

2
2)

duirea unui epitrop ad-hoc; şi acea
sta
0€ epitropie încetează prin emancipare. este îndoelnie, pentru că ori
Mitu
l
„„an
opare. O lacună esistă deci înl
n lege.
V. Art. 7 al legiuirei Valachiei din
1833, după care nevârsnieuleee
dobândise ertarea

de vârstă nu putea

să

căsătorească pănă la
versnicie fâră voea părinţilor, sau neavând se pari
nţi, fără -voea fra-

CAPACITATEA

MINORULUI EMANCIPA— T.
ART, 4,

toritatea părintească, sau sub epitropie,
în urma emancipaţiunei sale. !)
|
Efectele emancipaţiunei

în privința

bunurilor

minorului.

averei minorului
1% actele pe care
actele pentru care
actele pentru care

asemănat

sub tutelă;

care

se găsește

- 265

ceea ce nu mai esistă

Actele relative la administraţiunea
cipat potfi clasificate în patru categorii:
rul emancipat le poate face singur; 2
nevoe de asistenţa curatorului seu; 3%.
cu minorul

-

emanminoel are
el este

4* şi în fine,

actele care "1 sunt absolut intergise.
]. Actele pe care minorul emamcipat le poate face singur.
Acte de administraţie.
Art. 427. Minorul emancipat nu va putea arenda sau închiriea nemișcătoarea sa avere mai mult de cât pe cinci ani. —E1 își va strânge
veniturile, va da chitanță de a lor primire și va face oră ce act privitor
numai la o pură administrare a averei sale, întocmai ca un major, fără
să p6ată ataca asemene acte în toate casurile în care nici major fiind,
nu le-ar putea ataca. (Art. 418, 426, 430, 461, 954, 955, 960, 1157 urm.

1165, 1268, 1269, 1413, 1419, 1538 C.C. Art.6. L: Valachiei din 1833.

Art. 80,.$ 6 Pr. Civ.

şi L. din 1811 p. atrib. minist. publice, Art. 481 C.Fr.)

Minorul emancipat se bucură ca şi majorul de o deplină capacitate în privinţa tuturor actelor de pură sau simplă?) adminis- ..
trațiune, după cum se esprimă Art. 430. El este deci în această
privinţă, de sine stăpân și neoprit ocârmuitor al averei sale, după
cum se esprimă

Art.

335

din codul

Calimach. *)

El va putea deci să'și primească veniturile de la imobilele
şi de la capitalurile sale treptat la fie care scadenţă,*) dând
ților vârsoici, sau în lipsă de fraţi, fără voea unchilor lor, şi în fine,
după găsirea cu cale a judecătoriei locului, când aceste rude refusau consimţământul lor fără cuvânt.
')

Demolombe.

VIII.

265.

Boileux.

1. p.498.

Valette.

Explic

Som.

p.

311. Aubry et Rau. |. $ 130, p.481, nota 2. V. şi supra, p. 9.—
Contra. Fremiaville. II. 1038. Duranton. III. 650, 665.
|

2) Nu trebue să confundăm espresiunea de simplă sau pură administrare
cu acea de liberă administrare care se găsește în Art. 1265, căci
pe când cea dintăi cuprinde o restricţie specială, cea de al doile
are din contra o întindere mai mare. Capacitatea minorului emancipat este deci mai puţin întinsă de cât acea a epitropului, căci epitropul are libera administrare aaverei nevârsnicului (Art. 390), pe .
când minorul emancipat are numai simpla administrare a averei sale.
3) „Ertarea de vârstă, glice Art. 6 al legiuirei Valachiei din 1833, desfiinţează epitropiea, și dă :drept nevârsnicului de a se chivernisi pe
sineşi şi averea sa, de a strânge veniturile lui, de aşi GE) moşiele

în arendă întrun soroc nu mai mult de cât detrei ani, dea întrebuința lucrurile sale cele mișcătdre precum el va voi, şi de a face
toate lucrările câte: vorfi de trebuinţă pentrti ţinerea în bună stare
O
a avere sale.“ Y. gi-Art. 335 din codul Calimach.

|

4) Minorul m'ar putea însă să'şi primească singur veniturile prin an- Primirea veticipaţie, căci veniturile astfel adunate ar fi un capital, şi el nu se niriot a

poate atinge de capitaluri fără asistența curatorului. (Art. 428.) De-

Pb
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chitanţă valabilă de a lor primire, *) şi întrebuințându-le după
bunul seu plac. EI va putea singur să'şi închirieze casele, ?) însă
numai pe un period cel mult de cinci ani,*) ear nu de 9 ani,
ca în codul francez, minorul ne putând să reînoească aceste contracte de cât conform Art. 1268 şi 1269. (Art. 1419.) (Demolombe. VIII. 272. Laurent. V. 215.) Pentru ca contractul de a-

rendă

care ar întrece termenul

de cinci ani să fie valid ar trebui

să fie încheiet în asistența curatorului. (Art, 428.)
|
Acte conserMinorul
va
putea,
de
asemene,
să
facă
toate.
actele
conservatorii,
vatorii pe care am vădut că le poate face şi minorul neemancipat (V. supra, p.177, 180, 181), precum sunt: actele întreruptive de prescripţiune, somaţiile, protestele, comandamentele, acțiunele posesorii (V. suprd, p. 183), înscrierea sau reînoirea unei ipoteci, transcrierea unui act, etc. EI va putea. să eie în chirie
sau în arendă imobilele altuia (Demolombe. VIII. 281), să cheltuească venitul seu după cum va voi şi după cum îl va povăţui
interesul, întrebuințându'l chiar-la cumpărare de imobile. *
Cumpărare
Minorul n'ar putea însă se cumpere imobile pe credit de cât cu
de imobile pe ,
autorisarea consiliului de familie adeverită de tribunal, pentru
credit.
că acest act implică un împrumut. 5) (Art. 429.)
In caz când minorul va cumpăra un imobil cu bani pe şin,
Cumpărare
de imobile cu însă preţul
cumpărăturei va întrece venitul seu, cumpărarea nu
capitalurile
minorului, Ya putea să aibă loc de cât cu asistenţa curatorului,
fiind vorba
de a atinge capitalul €) (Art. 428), de unde resultă că cumpămolombe. VIII. 273. Laurent. V. 215. Aubry et Rau.
L. $ 132, p.
491, nota 1. Boileux. II. p. 500. Troplong. Louage. 1 145.—
Contra. Magnin. V. şi supră, p. 182, unde am văgut că
epitropul poate
să stipuleze plata veniturilor prin anticipație.
i) Chitanţa ce ar fi dat minorul pentru o sumă
pe care n'ar fi pri-

mit-o în realitate nu este validă, pentru că aceasta ar constitu
i un

- act de disposiţiune din partea lui, ceea ce nui este
rent. V. 216. Demolombe. VIII. 215, 216.
2) Inchirierea avere mişcătoare (Art. 1413 $2) nu este
un termen. După legiuirsa Valachiei din 1833 (Art.
„ mMâncipat putea să'şi arendeze imobilele cel mult
pe

permis. Lau-

supusă la nici
6), minorul etrei ani.

) Inchirierea contractată pe un timp mai lung se va reduce
la acest
termen, potrivit Art. 1268, 1269 și 1419. Demolo
mbe. VIII. 271.
, V. şi supră, pag. 181, nota 3.

) Laurent. V. 217. Demolombe. VIII. 291-293.
Aubry et Rau. |, $
132, p. 492. Masst-Verge€. 1. p. 4117,
long.

Intrebuinţarea capitalului

Vente. ]. 167,

după

nota8 în fine.— Contra. 'Tropcare dobândirea unui imobil n'ar fi un

act de administraţiune. Această părere este însă greșită,
pentru că
"minorul având dreptul de a întrebuiuţa
venitur
ile
sale,
w'ar
putea
„ Să Băsească un mod de întrebuințare
.
) Laurent. V.217.V. şi supră, p. 172, nota mar sigur.
unde am admis aceeași s0, luţiune în privinţa epitropului. — Contra. 1,Aubry
et Rau.]. $ 132. p. 492.
) Demolombe. VIIL. 293, Laurent.
V. 217.—Să nu se gică că, la noi,
minorul ar putea întrebuința capitalurile sale
fără nici un control

CAPACITATEA
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967

rarea unui imobil făcută de minorul emancipat cu capitalul geu
fără asistenţa curatorului ar fi anulabilă pentru causă de le-

siune în basa Art. 1157. (Laurent. V. 217.)

|

Minorul va putea. face .singur reparaţiunele
necesare
imobi- reparaţiun
Facere. de
..
.
A
lelor sale, reparaţiunele fiind un act de administraţiune ; cât pen- Pranie Ani
tru reparaţiunele care ar întrece venitul şi ar necesita întpe- minorului.
buințarea capitalulului, minorul, după principiile mai sus espuse,
nu le va. putea face de cât cu asistenţa curatorului. !) (Art. 428.)

Aceeaşi soluţiune este admisibilă în privinţa construcţiunelor
noi. (V. în privinţa epitropului, supră, p. 182.)
Minorul poate să esercite singur acţiunele mobiliare relative Jisoreițiul cla veniturile sale, fie ca pârât, fie ca reclamant, pentru ca e€- biliare. Art,
sercițiul acestor acţiuni se consideră ca un act de administraţie.
428.
(Arg. a contrario din Art. 408 şi 428.) Asistenţa curatorului
va fi necesară numai pentru acțiunele mobiliare relative la capitalurile sale. (V. 2nfra, esplic. Art. 428.)
IN

Minorul emancipat se poate valabil obliga prin alt chip deObligatiunele
minorului în

cât prin împrumut

(Art.

429)

pentru

toate actele

de adminis- jimitele ac-

traţiune care "i sunt permise (argum. din Art. 430 $ 2), şi cre- e
din partea curatorului, căci de şi Art. 428 nu prevede ca curato: sunt valide.
rul trebue să supravegheze întrebuinţarea capitalului, după cum se:
esprimă tecstul corespungdător francez, totuşi necontestat este, că minorul emancipat nu are libera disposiţiune a capitalurilor sale, de
oare ce el nu le poate primi de cât cu asistenţa curatorului. (Art. 428.)
Legea prescrie această asistenţă din partea curatorului pentru ca nu
cum-va minorul care nu are încă destulă esperiență să răsipească
capitalul seu, de unde resultă că şi întrebuințarea acestui capital
nu se va putea face fără asistenţa curatorului, pentru că altfel legea,
nu şar mai atinge scopul.
In adevăr, la ce ar mai servi asistența curatorului la primirea capitalului, atunci când minorul.ar putea să facă cu dânsul în urmă ceea ce 'i-ar plăcea, fără a fi controlat de
nimene? 'Tecstul francez nu este deci câtuşi de puţin schimbat, și
dacă, legiuitorul nostru n'a prescris o anume supraveghere din partea
curatorului pe care o prescrie codul francez, causa este că privigherea din partea acestui curator resultă în. deajuns din faptul că

tul
|
el trebue să asiste pe minor la primirea banilor
“
„Dep
dobândise
care
minorul
1833,
la
de
legiuirea
- In Valachiesa, sub

ertarea vârstei nu avea nică uu curator, însă cu foate aceste, el nu gin 1833. Art.
1-10.
putea să întrebuințeze capitalurile ce primise de cât în conformijudecătoriea
căci
banilor,
rădicarea
autorizase
care
hotârîrei
tatea

rânduea în acest scop pe rudele cele mai. de aproape

ale nevârs-

nicului, ear în lipsă de rude, pe obşteasca epitropie, sau pe ori şi
care alt obraz spre a privighea sub a lur respundere ca sumele

strânse în urma hotărîrei judecătorești să se întrebuințeze spre folosul nevârsnicului și întocmai după duhul acelei hotărîri.

L. din

1833.)

treceau

aproape

Va

să dică,

și sub

legea

ca şi astădi.

vechie,

Sa

(Art. 8—10

lucrurile

se pe-

1) Laurent. V. 214. Demolombe. VIII. 278, 294. V. şi supră p. 181,
ceea ce sa dis în privința reparaţiunelor pe care le poate face e-

pitropul chiar şi cu capitalurile minorului.
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ditorii sei se vor putea, îndestula pentru

IIL—ART,

497,

îndeplinirea obligaţiu-

nelor sale din toată averea sa mişcătoare şi chiar nemișcătoare,

pentru că este de princip că cine obligă persoana sa, se obligă
şi cu bunurile sale. (Art. 1718, 1719.) Legea, ce e drept, nwi

recunoaşte formal dreptul de a se obliga, însă această facultate resultă ca o consecință a dreptului de administraţiune
pe care "i-l
dă legea

(Art. 427

şi 430), căci el nu poate

administra fără a

Gus iPoteoi. opligaţiunei contractată de dânsul în limitele

unei pure admi-

se obliga, şi nu se poate obliga fără a da creditorilor sei indirect drepturi asupra averei sale, de unde resultă că acest drept
„de a se obliga trebueşte limitat la actele de administrațiune.
(Laurent. V. 219. Demolombe. VIII. 287.)
Coustituirea
Minorul nu poate însă constitui e ipotecă pentru asigurarea
nistraţiuni, pentru că ipoteca poate fi constituită numai de că-

tră acei care au capacitatea

de a înstrăina

(Art. 1769, V. şi Art.

1771), şi minorul nu are această capacitate. ') Pentru ca ipoteca
să

fie validă ar trebui se fie constituită cu îndeplinirea tuturor
formelor

Instrăiarea
averei miscă-

Transacţiuni.

Controversă.

prescrise pentru minorii neemancipaţi potrivit: Art. 401 şi 402.*)
Minorul emancipat nu va putea de asemene să înstrăin
eze imobilele sale (Art. 430), nici chiar averea, sa mișcătoare
a îndeplini formele prescrise pentru minorii neemancipaţi, fără
pentru că ori ce înstrăinare este un act de disposiţiune,
şi el nu
poate face de cât acte de administraţiune. (V. înfra, esplic.
Art,
430 $ 1, unde se arată controversa.)
— Minorul emancipat nu va putea, de asemene,
să facă transacțiuni

în privința

drepturilor imobiliare

şi chiar în privinţa,

capitalului seu de cât conformându-se Art, 413.
Asupra acestui
punct nu mai remâne nici o îndoeală. Ce trebue să decidem
însă

în privinţa actelor de administraţiune ? Cestiunea
este viu controversată: unii nu recunosc acest drept minorului
de
îndeplinirea formalităţilor prescrise de Art. 413, pentru că cât cu
oră ce
trânsacţiune

implicând

o renunțare,

minorul

care

gur ar micşora patrimoniul seu. % (Argum. din Art. âr lucra sin430
Alţii din contra recunosc acest drept minorului în privinţaşi 1706.)
actelor
de administraţiune, fără îndeplinirea vre unei formalităţi,
pentru că
el se bucură în această privinţă de o deplină capacitate. *)
(Art. 427.)
1): Demolombe. VIII. 290. Marcade. 11.
Ducaurroy. 1. 694. Aubry
et Rau. I. $ 132. p.494, nota 12. Laur299.
V. 233 și XXX. 490.—
Contra. Duranton, III. 673 și XIX. 347. ent.
Toullier. D.L. (parte 11) 1298.
Duvergier nu împă

rtăşeşte însă această părere.
2) Demolombe. VIII. 323. Laurent.
3) Laurent. V, 235. Valette, Baplic. V.Som.233, Aubry et Rau. 1. p. 494.

,

p.

321 şi Code Civ. p. 590.
Marcade. II. 298 Ia fine. Demaute.
II. 253 bis v.
) Aubry et Rau. I. $ 132, p. 492.
Demolombe. VIII. 282. Troplong.
Transactions. 45. In acest
sens se pron
în espunere de motive. V. Locr€. Legisl. unță şi Bigot-Preameneau
Civile. VII, p. 458,
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Aceeaşi controversă esistă şi în privința compromisului. U- Compromis.

nii tăgăduesc acest drept al minorului, pentru că el nu areli- Art. 039 Pr

berul eserciţiă al drepturilor sale) (Art. 339 Pr. Civ.); ear alţii

îl recunosc acest drept în privinţa veniturilor şi a actelor de administraţie. *) Ași înclina mai degrabă pentru părerea din urmă
atât în privinţa, transacţiunei cât şi a compromisului, din causă
că teestul nostru (427), asamănă cu desevârgire pe minorul emancipat unui major în privinţa, actelor de administraţie, ceea
ce nu esistă în testul corespundător francez, şi dovadă că acest
argument își aretăriea sa, este că Laurent. (V. 235) supune în

versă.
.

privinţa transacţiunelor pe minorul emancipat formalităţilor prescrise de Art. 413, tocmai pentru argumentul că în codul fran-

cez minorul nu este ca la noi cu desevărşire asămănat majorului.
In

cât

priveşte

însă

minorul

comerciant,

chiar

privința

însuşi

autorii

fran- Minor comer-

ceji
recunosc
că el . are libertatea
dea
face atât e o transacţiune
ciant.0. C.Art.şi
A
.
.
..
.
AA
433
cât şi un

compromis,

fără indeplinirea

Art. 413,

în

drepturilor. imobiliare 10 c. Cori.

pentru că el se socotește

pentru toate faptele privitoare

ca un major

din 1887.

la comereiul sen. (Art. 433 C. C. şi

Art. 10 şi 12 Cod. Comer. din 1887.) (Valette. Ezplic. Som. p. 327.)
De câte ori deci minorul emancipat se va mărgini la unact de Acţiune în
administraţiune, de atâtea ori el va fi considerat ca major, tecs- rescisiune,
tul. nostru fiind formal în această privinţă (V. şi Art. 433), şi
“a157.?
actul făcut în limitele capacităţei sale nu se va putea anula de cât
pentru violență, dol, sau eroare. (Art. 953, 955, 960, 1900) In
cât priveşte însă actele care ar întrece capacitatea sa, el poate eser-

cita acţiunea în rescisiune invocând -lesiunea.*) (Art..951, 1157.)
Din faptul că minorul emancipat este cu totul asămEnat u- Minist. pu-

nui major, în privinţa actelor de administraţiune, resultă că. de blicnuieconcâte ori el va sta în judecată

pentru

aceste acte,

procurorul nu causele mino-

va fi ţinut a lua conclusiuni, atribuţiunele sale fiind desfiinţate ierti Er
în privinţa majorilor prin legea din 1877. Conclusiunele procuroru- 1877.
2) Laurent. V. 237. Valette. Eaplic. Som. p.321 şi Code Civ. p. 590,

nota 2. Mourlon. IL. 1257. V. şi supră, p.191, 192, unde am con-

testat acest drept şi epitropului.
|
2) Aubry et Rau.1. $132.p.492. Demolombe. VIII. 282. Mass6-Verge.
3)

I. p. 478. 'Toullier. D. (parte Il) 1298 Ia fine.
In caz când minorul emancipat ar fi făcut un act fără a îndeplini
formalităţile prescrise de lege, acest act este anulabil pentru lipsă
de forme, independent de orice lesiune; ear, din contra, dacă formele prescrise s'au îndeplinit, actul este valid şi rescinderea lui nu
se poate cere, chiar dacă a esistat lesiune. Cas. Rom. Dreptul pe

1879, No. 28 şi Bulet. S-a 1 pe 1879, p. 186.

221

şi 229.—La

tărei de vârstă,

Romani,

minorul emancipat

V. şi Laurent. V.

prin dobândirea er-

avea dreptul de a face toate actele

vieţei civile

fâră a

le putea ataca prin restituţiunea in întegrum. (L. 1. Cod. Lib.2. Tit.
45.)

EL

nu putea

să înstrăineze

însă imobilile

sale,

fâră omologarea

justiției şi asistenţa unui curator. (LL. 3. Cod. eodem.)

20
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lui vorfi neapărate numai în privinţa actelor pentru care minorul

„Minorul emaâncipat

emancipat este asămănat minorului neemancipat.
Minorul emancipat nu va avea de asemenea

mare calea ţiunelor
revisuirei.
Art. 291 Pr.
Civ. şi L. din
13 April
1885

pentru care el e presupus

major, precum

(Art. 429, 430.)
în privința acsunt acţiunele

mobiliare relative la venituri, calea revisuirei deschisă prin Art.
291 Pr. Civ. şi legea interpretativă din 13 April 1885 pentru lipsa
totală de apărare sau apărare necomplectă,
căci această cale estraordinară aparţine numai minorilor, şi el este considerat ca major, )
Reducerea

obligaţiunelor contractate de minor în limitele
administrațiunei averei sale.
Art. 430 $2. Obligaţiunele contractate de minorul emancipat prin cumpărare sau prin alt mod, se vor reduce la preţurile cuvenite când vorfi
peste măsură încărcate. Tribunalele, la asemene împrejurări, vor lua în
consideraţie averea minorului, buna sau reaua credință a persoanelor ce
vor fi contractat cu dânsul, precum şi folosul sau nefolosul acelor “chel:
tueli. (Art. 427 Cod. Civ. Art. 484 Cod. Francez.) |

Art. 430 $ 2 vorbeşte de obligaţiunele care au de obiect
administraţiunea averei, fiind că cele-lalte obligaţiuni ale mino-

rului sunt cârmuite de Art. 430 $ 1. Acest tecst modifică deci
art. 427, fiind că legiuitorul: după ce a declarat pe minorul e€-

mancipat mai întâi capabil în privinţa actelorde administrațiune,
supune apoi obligaţiunele sale: reducţiunei, în caz de exces, presupunând o obligaţie contractată de minor în marginele capacităței
sale, căci obligaţiunea, care ar întrece această capacitate n'arfi

numai reductibilă, ci anulabilă după art. 1157.)

Vom esplica

deci de îndată Art. 430 $2, şi imediat după Art. 427, pentru

că aceste tecste sunt în legătură
Deosebire de
la codul
- francez,

unul

cu altul,

Obligaţiunea contractată de minorul emancipat în limitele
capacităţei sale prin cumpărare?) sau prin alt mod, de pildă prin
1) In Franciea, se admite în genere părerea, contrarie, însă aceasta
mai
mult din causă

:

că teestul

francez

nu asimilează

ca al nostru pe mi-

norul emancipat unui major. (V. Laurent. V. 221.) Şi cu
toate
ceste, chiar şi în Franciea, cestiunea este îndoelnică, după cum ob-aservă Demante (Il. 249 bis 1, la fine). V. Aubry et Rau. I. $ 132,
p. 495, nota 18 și Durant. III, 669 care admit revisuirea humai în
procesele privitoare la capitaluriîn care minorul n'ar fi fost asistat de
curatorul seu (428), căci în această privință, el nu se bucură de o deplină
capacitate. Această soluțiune ar putea foarte bine să fie admisă
şi la noi.
Casaţiunea franceză a admis, cu tote aceste, că minorul
emancipat
poate să ceară reducţiunea tuturor obligațiunelor contract
ate de dânsul, chiar şi a acelora care întree capacitatea sa şi care
pot fi atacate
prin

acţiunea în. rescisinne pentru lesiune
P. 58. 1. 33), însă
această soluţiune este generalminte respinsă (D.
de autori, care cu drept
cuvent susţin că numai obligațiunele relative la actele
de administraţiune sunt

2

supuse reducțiunei. V. Toullier-D.
- TProplong. Vente.I. 167. Laurent, V. 222, Aubry et 1 (parte II) 1301.
Rau. 1. $ 132, p.492.
Legiuitorul nu „destinge între cumpărarea

de mobile şi de imobile,

de unde resultă că prețul unui imobil cumpărat

pe credit la caz

ARDUCEREA OBLIGAȚIUNELOR MINORULUI, — ART. 450 $ 3,
închirierea unei

case

prea

mare

sau prea scumpă,

971

prin facerea,

unor reparaţiuni prea lucsoase şi nepotrivite cu averea, lui, ete.
poate fi redusă de judecători, însă numai după-cererea minorului,
pentru că el singur a fost parte contractantă. 1)
Legiuitorul a voit să apere pe minor contra propriei sale ineeg- Motivele aperienţe

și în contra

acelora

care ar fi în stare

al

specula

şi a, este, diepo-

abusa de slăbăciunele lui, făcându'l să cheltuească peste măsură.
“Din
$2 nu este aplicabil „minorului
Cheltuelele
. cele mai sus espuse,, resultă că Art. 430 e
făde cât la cheltuelele ce minorul ar face pe credit,?) și aceste cheltueli cute peere.

se fac cele mai multe ori prin cumpărături cu preţuri prea mari.
dit.
Cât pentru obligaţiunele minorului care nu Zar face să chel- Obligaţiutuească o sumă de bani, precum ar fi vândarea recoltelor (admițând nel Cea
că asemene vândare ar fi validă) sau închirierea imobilelor sale cu un

cuprind o

preţ prea jos, ele nu vor fi reductibile, deşi produc o daună oare care cheltueală,
minorului,

pentru

că nu compromit

câpitalul seu. î) Asemene

o-

bligațiuni contractate de minor în limitele actelor de administrațiune nu vor putea fi atacate nici pentru lesiune (Art. 427
şi 1165), ci numai pentru eroare, dol şi violenţă, aceste casuri
de anulare putândfi invocate

şi de majori.

(Art. 954, 955, 960.)

In toate casurile în care reducţiunea este admisibilă pentru că
obligaţiunele minorului n'ar fi proporţionate cu averea şi posiţiunea,
sa socială, +) tribunalele pentru a esercita puterea lor discreţiocând acest contract nu va fi anulat pentru că ar ascunde un împrumut simulat (V. supra p. 266), ar patea fi redus la adevărata lui
valoare, la caz de esageraţiune. Laurent. V. 222 în fine.— Contră.
Troplong. Vente. |. 161, după care dobândirea unui imobil nu poate
fi considerată ca un act de simplă administraţie, părere pe carenoi
n'am admis-o. V. supra, p. 266, nota 4.

1) Valette sur Proudhon. Il. p, 443 şi Explic. Som. p. 335. Laurent, Numai minoV. 241. Aubry et Rau. I. $ 132, p.493 tecst şi nota 10.— Contra. rul poate cere

Demolombe. VIII. 347, 348. Mourion.L. 1261, după care acest drept Le uofiunez:
Sar cuveni și persoanelor

tălui, mamei

care pot revoca emanciparea, adecă ta-

şi consiliului de familie. Este adeverat că o lacună

esistă în lege, pentru că minorul ar putea să nu ceară reducțiunea
spre a nu perde beneficiul emancipaţiunei (Art. 431), însă am avut
“ oeasiunea de a observa de mai multe ori că lacunele ce întâlnim

în lege nu ne autorisă a o schimba sub cuvânt de interpretare.—

In ori ce caz, toți antorii recunosc că acest drept nu aparţine curatorului fără concursul minorului. V. Aubry et Rau. Zoco-cit.
2) Laurent. V. 222. Demante. Il. 255 bis II. V. cu toate aceste Va-

lette, Explic. Som. p. 316 şi 322 care declară reductibile și chel-

tuelele ce minoral ar face cu bani pe şin. Din lucrările pregătitoare ale codului francez resultă însă, că legiuitorul sau gândit mai
mult la obligaţiunele ce minorul ar contracta
pe credit, pentru că
aceste obligaţiuni ar aduce ruina lui, dacă sar înmulți peste măsură.

5; Mourlon. L. 1251. Valette. Epic.

Som. p.330 şi Code Civ. p.591.

Laurent. V. 222. Berriat St. Prix. Code Civ. I. 1689.

4) Cheltuelele minorului ar fi disproporţionate atunci când ele ar întrece
- ăijloacele de 'care el dispune, sau chiar numai veniturile sale,

.

-

Pb

CODUL CIVIL
— CARTEA 1.—Ib, X.—CAP. III.—AR!P. 430 $3,

nară, vor trebui să ieie în consideraţie averea minorului, buna,
sau reaua credință a persoanelor care ar fi contractat cu dânsul, ') și mai cu samă utilitatea sau neutilitatea cheltuelelor făcute de minor. (V. Mareade. IL. 300.)
Deosehirede
In Franciea se decide generalminte, că dreptul de reducţiune

atei

pe care îl au tribunalele în caz de exces din partea, minorului,

mai în apa- nu se întemeiează pe lesiune și că obligaţiunea contractată de
fă.
minor ar fi reductibilă cu tote că luerul cumpărat sau închiriet de dânsul n'ar fi prea scump plătit, dacă minorul prin aceste contracte

nepotrivite

cu starea

lui, ar fi întrecut margi-

nele unei bune administraţiuni, căci emancipaţiunea nu trebue
săi procure ocasiunea de a se ruina. (V. 'Troplong. Vente. 166,
p. 224.) La noi însă, tecstul Art. 430 $ 2 prevede că obligaţiunele minorului se vor reduce la prețurile cuvenite, când vor
fi peste mesură încarcate, de unde ar părea să resulte că contractul n'ar fi reductibil de cât atunci când minorul ar fi cumparat sau închiriet lucrul cu un preţ mai scump de cât fâce în
realitate, ceea ce ar autorisa pe justiţie a, reduce acest preţ la
adevărata lui valoare.) Faptul însă că judecătorii trebue să ieie
în consideraţie starea minorului, buna sau reaua credinţă a părților contractante,

şi mai ales folosul sau

nefolosul

cheltuelelor

făcute de minor, ne dovedeşte în de ajuns că soluţiunea, trebue
să fie aceeași ca şi în Franciea,

căci asemene

considerațiuni n'ar

putea să aibă nici o înrîurire asupra reducțiunei, dacă ar fi vorba
numai de a reduce preţul lucrului cumpărat sau închiriet de minor la adevărata lui valoare, şi dacă tribunalele n'ar fi în drept
a reduce obligaţiunele care ar întrece limitele unei bune admi|
nistrațiuni, chiar atunci când preţurile n'ar fi esagerate.
EfectulreReducerea obligaţiunelor contractate de minor are de efect perducţ 431. derea beneficiului

emancipaţiunei. (V. înfra,

esplic. Art. 431.)

Art. 430 $2 . Obligaţiunele contractate de individul pus sub un consiliu judepu este apli- ciar în limitele capacităţei sale (Art. 445,458) nu sunt reductibileîn
duluipussub basa Art. 430 $ 2, pentru că nu esistă o analogie complectă între
consiliu judeciar. *)
ontroversă, minorul einancipat şi individul pus sub un
qdudeclar..
Judecătorii

,

ca în toate cestiunele de fapt au în această privință
o
putere dișcreţionară de apreciare, care scapă de
sub censura casației.
1) “Acei care au contractat cu minorul ar fi de bună
ță atunci
„
cândn'aravea cunoștință despre minoritatea Imi, sau credin
despre venitu„rile sale pe care cheltuelele le-ar întrece
.
|
2) Această schimbare de teest în aparență au
îngalat pe Dl. Bonachi,
„Care se pronunță în acest sens. (|. p. 840.

5) Laurent, V. 358 şi 311.— Contră. Valette. Eaplic
Code Civ. p. 634. V. și Demante. Il. 285 bis. . Som. p. 388 şi
V. şi Demolombe,
VIII, 745, 148 care dice că art.
430 $2 nu este aplicabil în specie,
ŞI care însă ajunge la aplicarea lui în mod
indirect. V. şi înfră,
esplic. Art. 458,

unde se discută may pe larg această controversă,
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II. Actele pentru care minorul emancipat are neaptrată
nevoe de asistența curatoruluă seu.
Art. 426.
V. tecstul şi esplic. acestui Art. supra, p. 234:
Art, 428. Minorul emancipat nu va putea porni nici un proces pri- .
vitor la vre b avere nemişcătoare, nici chiar dea se apăra, nicăa primi;
nică a rădica capitaluri, nică a da chitanță pentru ele, fără asistenţa cairatorului seu. (Art. 408, 426, 445, 461, 462 urm. 411, 749, 815, 915
urin. 1157 nrm. Art. 59 Pr. Civ. Art. 482 Cod. Fr.)

Minorul emancipat nu poate sta în judecată nici ca pârât, Stareîn ji:
nici ca reclamant în o acţiune imobiliară (Art. 59 Pr. Civ.) fără dbcată. Ac
asistența curatorului seu. *) Pârâtul va pute deci refusa de ase
liare.
apăra în contra minorului pănă nu va fi și curatorul de față;
niai mult încă de cât atâta, reclamantul n'ar putea, să dobândească
o hotărâre în lipsă contra minorului, dacă curatorul n'a fost pus
în causă, pentru

că procedura

n'ar fi complectă. ?)

Din cele mai sus espuse resultă că minorul emancipat nu poate Apei.— Reface recurs contră ordonanţei prin care sar fi adjudecat un imobil
“*al seu, nici a susține un asemene recurs fără asistenţa curatorului. (Cas. Rom. Bulet. pe 1868, p. 265.) Aceeași soluţiune este
admisibilă în privinţa apelului în materie imobiliară.
Asistenţa

curatorului
este neaptrată,

cu toată tăcerea

legei, Acţiuni pri-

și în privinţa acţiunelor privitoare la starea, civilă a minorului, jitoare
Ia.
precum ar fi acțiunea în despărţenie, în nerecunoaştere, în anulare a minorului.

a căsătoriei, etc., din causa însemnătăței acestor acţiuni. *)
Din faptul că legea prescrie asistența curatorului numai pen- Acţiuni
mo*) Epitropul din contra, poate sta în judecată ca pârât într'o acţiune
imobiliară, fără nică o autorisare. (V. supra, p. 182 şi 200, nota 1.)

E

*) Dacă curatorul, deşi chiemat în regulă, n'a fost faţă, cred că mino- Revisuire,
rul va putea ataca hotărîrea pe calea revisuirei (Art. 291 Pr. Civ. Art. 201 Er
şi L, din 1885), pentru că el nu este de astă dată asemănat unui 785. Admimajor, şi nică nu sa bucurat de protecțiunea pe care “i-o dă legea. sibilitate.

V. și Laurent. V. 229. Minorul va putea însă să lese această cale

estraordinară şi să acţioneze în daune pe curator pentru negligenţă.
5) Laurent. V. 227. Demolombe.: VIII. 312. Aubry et Rau. IL. $ 133,
p. 497. V. şi supra, p. 261, nota 5.

|

Acţiunea în separațiune de patrimonii (Art. 1256 C. C. 628 urm. Separarede

Pr. Civ.) presintă mai mult un interes bănesc de cât un interes mo- patrimonii-

ral, și cu toate acestea, minorul emaneipat nu o va putea esercita arta 156
fără asistența curatorului. Laurent, loco cit. V. şi Demolombe,

VIII,

'c. c.

308 care pare a mai cere şi autorisarea consiliului de familie.
„ Minorul emaneipat va avea de asemene nevoe de asistența cu- Cerere în in-

ratorului

pentru a respunde la cererea în interdicţiune îndreptată terdieţie. Art.

contra lui, pentru că și această acţiune este relativă tot la starea 4!

“pi

lui civilă. Lanrent. loco. cit.
— Contra. Minorul se poate apără sin- Civ. Controgur în contra unei asemene cereri. Curte Bourges. D. P.63, 5, 218.
versă,

Demolombe. VIII. 444 bis. V. şi o decisie a Casaţiei Fr. (D. P.
58.1. 121) care admite aceeaşi soluţie în privinţa majorului cărui

s'a rânduit un consiliu judeciar. V. şi infră, esplic. Art. 438 şi 458.

18
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CODUL,

CIVIL.— CARTEA

tru acţiunele imobiliare,
sta singur în judecată

î.—TITUL

X.— CAP. ÎN.—ART,

resultă a contrario

într'o acţiune

498.

că minorul poate

mobiliară.

(V. şi Art. 408.)

Remâne însă bine înţeles că curatorul va trebui să fie pus în
causă de câte ori va fi vorba, chiar într'o acțiune mobiliară,
de un capital pe care minorul

nwl poate primi

singur.

(Art. 428.)

El vafi deci scutit de asistența curatorului numai în acţiunele
mobiliare

care ar avea

de obiect veniturile

sale

pe care el le

poate încasa singur.) (Art. 427.)
Acţiuni poMinorul nu are, de asemene, nevoe de asistenţa curatorului
*%0- pentru a esercita acţiunele posesorii, pentru că aceste acţiuni
constituese un act de administraţie şi de conservare.)
Ineaviinţare
Din faptul că minorul emanecipat poate sta în judecată întro

io

acţiune imobiliară cu asistența curatorului seu resultă că elar

Controvessă. putea încuviința la o asemene
torului, fără autorisarea
pune pe aceeași treaptă

AmDesistare.
pare.

cerere numai

cu asistența cura-

consiliului de familie, pentru că legea
faptul dea intenta o acţiune imobiliară

cu încuviințarea la o asemene acţiune. ?) (V. Art. 408.)
om deci,i minorul
i
i
i
întp!
A fortiori
emancipat
se va putea desista
într'o

Pr. Civ.

1)

Demolombe.

VIII. 284.

Aubry

et Rau.

[. $ 132,

p. 494 și $ 133,

p. 496. Duranton. III. 669. V. şi supra, p.2617.— Contra. Laurent,
- V. 220. Maread6. II. 297, nota 1. Demante. ÎI. 251 bis. Valette. Firplie.

Som. p. 311. Mourlon. I. 1250, nota 1. Aceşti autori nu fac nicio
distincțiune între acţiunele privitore la venituri (Art. 427) şi acele

:

privitoare la capitaluri (Art. 428), pentru că alta este a primi banii
şi alta
a sta în judecată pentru aceşti bani.
— In fine, după Magnin
(1. 313), minorul n'ar putea pleda singur chiar într'o acțiune mobiliară relativă la veniturile sale, pentru că dacă el sar apăra rău,
hotărârea pe care ar dobândi-o cei de al treile le-ar conferi o ipotecă judecătorească asupra averei nevârsnicului, argument
care la
noi n'are nică o valoare, pentru că ipoteca judeciară nu esistă.

. deciară.

rească își avea loc, și ea era seutită de inscripțiune chiar sub Re-

Ipoteca ju-

In codul Calimach (Art. 566 şi 1997), din contra, ipoteca judecăto-

-

gul.

Organic.

Publicarea

ei

prin

gazetă

era

singura

măsură

ad-

misă de us. Cas. Rom. Secţiuni unite. Bulet. pe 1878, p. 450. Codul Italian (Art. 318) prevede că minorul emancipat nu poate sta

în judecată

(stare

în giudizio)

de cât cu

asistenţa

curatorului,

fără

a face nicio deosebire între acţiunele mobiliare și acele imobiliare.

*) Laurent. V. 220. Valette. Zplic. Som. p. 316, nota 1. V. şi supră,
p. 183,

unde am vădut că epitropul poate esercita singur atât acțiunele posesorii cât şi acele în grăniţuire. 3) Laurent. V. 227. -Demolombe. VIII. 307.
— Contra. Duranton. III.
690. Demante. II. 252 bis 11. Ducaurroy. 1. 690. Aubry et Rau.l.
Ş „134,

Ienviinţare
a o acții

a o cine

p. 499.

Masse-Verge.

1. $ 242,

p. 480.

După

aceşti autori,

minorul, pe lângă asistenţa curatorului, ar mai avea nevoe şi de
autorisarea consiliului de familie, pentru că încuviințarea nu esteo
aperare, ci o renunțare la apărare. Alţii merg şi mai departe cerând și
„ omologarea tribunalului. V. Repert. Dalloz. Minorite. 841.
In cât priveşte acțiunele mobiliare, nu mai remâne nici o înă

că

minar

a

doeală
că minorul va putea singur
chiar
fără asistenţa

curatorului.

a

.

uri

încuviința la asemene cereri,

+
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acţiune imobiliară de la procedura urmată în instanță, tot cu asistența

curatorului;

el nu

va putea

însă să se desiste

de la

fondul procesului (Art. 261 Pr. Civ.) de cât conformându-se Art.
430, adecă cu autorisarea consiliului de familie și omologarea
tribunalului, căci desistarea de la o asemene acţiune cuprinde
în sine renunțarea la un drept imobiliar.!)
Minorul emancipat nu poate primi nici rădica un capital ori Primireasan

cât de mic ar fi,?) fără asistenţa curatorului seu.

Cuvântul ca- i earea

pital este opus aici cuvântului venituri întrebuințat în Art. 427
şi cuprinde toată averea care nu constitue un venit.?) Minorul
va avea nevoe de asistenţa curatorului chiar pentru a primi sumele ce el ar fi capitalisat din veniturile sale pe care le-ar fi
primit singur conform Art. 427, căci legea voeşte a apăra capitalul în genere fără a se ocupa de origina lui.*)
După

legiuirea Valachiei

din 1833

(Art. 8), nevârsnicul care Cod. Cara-

dobândise ertarea de vârstă nu putea rădica capitalurile ce avea la 2%;din
dobândă, de câtla întâmplări grabnice, și aceasta numai cu învoirea
judecătoriei

locului, pentru

că elnu avea un curator ca astăgi.

Din faptul că minorul nu poate primi singur nică un capital,
.
o.
.
>
resultăx că chitanţa
ce el. va da de primirea
capitalului
va trebui să fie subscrisă şi de curator.”)
In caz când curatorul ar refusa concursul seu, minorul va,
An
A
ani
pa
:
:
să> constrângă
neputând
şiat tribunalul
justiţiei,
cere intervenţiea
pe curator a asista pe minor, va putea rândui un curator ad-hoc.*)
') Laurent. V. 227. Bonachi. 1. p. 831. V. şi supră, p. 202, nota 2,
ceea ce am spus în privința desistărei din partea epitropului.
*)

Laurent.

V. 224.—V.

Ducaurroy,

cu toate

acestea

Demolombe.

|. 691, care privese ca capital numai sumele

VIII, 298

şi

de o însem-

nătate oare care față cu averea minorului, ceea ce este inadmisibil,

căci, pe lângă că legea nu face această deosebire, apoi capitalurile
mică n'ar mai fi puse sub protecţiunea legei şi ar putea fi răsi-”

,

pite cu ceâ mai mare uşurinţă.

3) 'Peestul corespundător francez vorbeşte de capitaluri mobiliare, pen-

tru că la începutul secolului, când s'a redactat codul francez, rentele

fonciare, care astădi sunt mobile (Art. 474), erau privite ca imobile,
'Peestul nostru a făcut deci bine de n'a mai reprodus această es-

presiune, pentru că la noi nu esistă capitaluri imobiliare.
% Demolombe. VIII. 299. Aubry et Rau. 1. $ 133, p. 495. Durant.
III. 683. — Contra. Toullier D.] (parte 11) 1298. Locre, asupra Art. 451.
5)

Sunt

eu

casuri

în care

minorul

n'are

cui

să deie

chitanță

toate aceste, asistenţa curatorului este neaperată,

el rădică capitalurile

ce găseşte

decide în genere că minorul

într'o moștenire.

şi în care,

de pildă, când

In Franciea, se

n'are nevoe în asemene

caz de asis-

tența curaâtorului, pentru că tecstul francez prevede numai primirea

capitalului, nu însă și rădicarea lui, după cum se esprimă tecatul
nostru, (V. Laurent. V. 231.) Teestul nostru este deci în această
privință mai complect de cât acel francez.

e Laurent. V. 228.—V. cu toate aceste Demolombe, VIII, 314. Aubry

Semnarea
hitanței din
oaie
e
torului
Refusul con:
€nrsului din
partea euratorului. Con-

pă:

— ARIE. 49%,
CODUL CI —CARTEA 1.—EITLUL &.—CAP int.

Clirătohilni

Curatirul însă iiu se va putea adresa

nici la justiţie, nici la

poze pen. consiliul de familie spre a constrânge pe minor a face actul pe

nor la sevâr- căre el mar voi săl facă. Consiliul însă nu va avea nici o res-

Mreaunniact. undere în această privinţă.
Consiliulnu

“Tot astfel, curatorul

poate lore minorului,
iiinor.

nu

va putea

să lucreze

singur în locul

pentru că legea nuw'i dă acest mandat, și pentru că

el nu face decât

să asiste

pe minor,')

după

cum

consiliul în-

grijitor asistă de mamă (Art. 345), și după cum consiliul ju.
_ deciar asistă pe răsipitor. (Art. 445, 458.)
S
SupravegheTecstul Art. 428 se deosebește în aparenţă de acel francez,
jos enratea. căci tecstul nostru

nu

obligă

ca acel francez

pe curator

a su-

„ui else praveghea întrebuințarea capitalului pe care la primit nevârspitaluluide nicul;

am vădut însă supra,

p. 266, nota 6 şi 267

că eliminarea

cătră
ne- acestor cuvinte nu schimbă câtuşi de puţin principiile codului fran" cez, şi că legiuitorul nostru n'a ptitut înţelege a lăsa pe minor
liber de a întrebuința capitalul după bunul seu plac, căci în loc
de a'l apăra i sar fi înlesnit mijloacele de a se ruina. (V. şi
_
Art. 8—10 din legea de la 1833 citat p. 267 în notă.)
Conseinarea
Trebue deci să admitem că la noi, ca şi în Franciea, curatorul
va putea să nu consimtă a da chitanţă de primirea capitalului
de cât sub condiţiunea că banii vor fi depuşi la casa de consemnaţie, sau vorfi imediat întrebuințaţi întrun mod anume determinat. *) Curatorul va fi deci responsabil de o întrebuințare
greşită şi daunătoare

S
Pr mirea unei

a capitalului,

dacă

ea ar putea fi impu-

tată negligenţei sale. *) (Art. 999.)
Osebit

de primirea

unui

capital

şi starea în judecată în ma-

împărțealăşi ferie de acţiuni imobiliare, minorul emancipat mai are încă nealte acte p.
care minorul

maj are nevoe
de asistența
curatorului.

a

RR

,
et Rau. IL, $ 133, p. 498, care admit intervențiunea
familie, dându'i dreptul de a destitui pe curator şi de
altul, cu toate că nici un tecst de lege nu autorisă
tituire. Preter interveţiunea justiţiei care se vede
prin Art. 483 din Ante-proiectul de revisuire, pentru

1
x
consiliului
de
a'l înlocui prin
asemene desformal admisă
că competenţa

consiliului de familie este escepțională. (V. şi supra, p.66, nota 2.)

Dreptul direct de intervenţiune al tribunalelor este cu atât mai admisibil, cu cât autorii de mai sus recunosc că încheierea pe care

ar lua-o consiliul de familie este supusă contestaţiunei conform Art. 638

Pr. Civ. În oră ce caz olacună esistă în lege.— Codul Italian (Art. 320)

admite în termeni formali recursul minorului la consiliul de familie.
1) Demolombe. VIII. 315, 316. Aubry et Rau. 1. $ 133, p. 498. Lau-

rent. V. 228. V. şi supră, p. 66, unde am vădut că consiliul îngri-

Jitor rânduit mamei conform Art, 345 nu poate lucra în numele ei.
2) Demolombe. VIII. 302. Laurent. V. 224. Ducaurroy. Î. 691.
3) Mareade, II. 297. Demolombe. VIII. 303.— Contră. Bonachi, L. p.
833, care dice că la noi curatorul

n'are nici o respundere

pentru

reaua întrebuințare a capitalului din partea minoralui. — In ori ce caz,
cel de al treile va fi liberat, cu toate că capitalul s'ar fi perdut, dacă el
a fost primit în asistența curatorului. Demol. Zoco cit. Laurent. V. 224.
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voe de asistența curatorului seu în următoarele casuri: '1* pentru a primi o donaţiune!) (Art. 815 $2), 2” pentru a procede
la împărţeala unei moșteniri ?) (Art. 749); 3" pentru a cere vândarea unui imobil indivis, căci licitaţiunea este şi ea un mijloc
de a eși din indivisiune, când împărțeala este cu neputinţă (Art.
1388) (Laurent. V.226 şi Q. Paris. D.P. 49. 2. 64); 4" pentru
a închirie sau arenda imobilele sale pe un timp mai lung de cinci
ani (Art, 427) (V. şi supră p. 266); 5* pentru a consimţi la ștergerea
unei ipoteci î) (Art. 1788); 6% şi în fine, pentru a primi socotelele
N
_
de la epitropul seu. (Art. 426.)
In cât priveşte primirea unei moșteniri, V. înfră, p. 219. ear tea
Minorul care a lucrat cu asistenţa curatorului seu nu mai poate
ataca aceste acte pentru lesiune, pe când el ar putea foarte bine să le
atace când el n'a fost asistat conform legei. (V. supră, p. 269, nota 3.)

III. Actele pentru care minorul emancipat
unuă minor sub tutelă.
Minorul

Art. 429.

este asemănat

erancipat nu se va putea împrumuta

sub nică

un cuvânt, fâră deliberaţiunea consiliului de familie, adeverită de tribunal, după ce va asculta pe procuror.

(Art. 357 urm. 401

urm.

950, 1157,

1160, 1162, 1166, 1576 urm. C.C. Art. 638 urm. Pr. Civ. Art. 322 Cod.

Pen, —L,. din 29 Oetomb. 1877 p. atrib. minist. public. Art. 483 Cod. Fr.)
Art. 430 $ 1. Elnuva putea vinde, 4) nici înstrăina vre un lucru
nemişcător, nici a face vre un alt act, de cât numai de acele privitoare
la o simplă administraţiune, fără îndeplinirea formelor prescrise pentru
minorii neemancipați. (Art. 401 urm. 427, 431 urm. 806, 1098, 1157

urm. 1162, 1166, 1294 urm. 1538 C. C. Art. 484: Cod, Fr.)

Minorul emancipat nu se poate împrumuta sub nici un cuvânt,
nici direct nici indirect,5) nici chiar pentru o sumă ori cât demică care
:) Aceptaţiunea se poate face în numele minorului și din partea asa da
cendenţilor sei. (Art. 815 $ 3.) — Curatorul n'are nevoe pentru
această
familie;
de
consiliului
autorisarea
de
seu
tul
consimțămân
autorisare este trebuitoare numai epitropului. (Art. 407.)

2) Nu este nevoe în specie de autorisarea consiliului de familie, care
se prescrie numai pentru epitrop. (Art. 409). Demolombe. VIII. 304.
“Laurent. V.226. Valette sur Proudhon. II. p. 434, nota a.-— Contra.

Proudhon, tecst, loco cit. eare face să intervie consiliul de familie
atât în privinţa primirei donaţiuneă cât şi a facerei împărțelei.

3) EI ar putea însă să consimtă singur la radiaţiunea ipotecei, atunci

când ar fi primit plata

Art. 428. Repert.

Dalloz.

creanţei în asistența

curatorului, potrivit

Privilăges et hypothegues,

2612.

4) Cuvântul a vinde este de prisos față cu espresiunea generală aînstrăina, vinderea fiind un mijloc de înstrăinare.

5) Demolombe.
50.

VIII. 320. Laurent, V. 232.

1. 308. V. şi ceea ce am

părărei de imobile

împrumut

Comp. şi Cas. Fr. D. P.

dis supră, p. 266, în privința cum-

it. a
— Obligaţiune
pe cred

care ar cuprinde un

simulat sau deghisat ar fi deci abulabilă după Art. 429.

Demolombe, VIII. 337. Laurent. V, 222.
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n'ar întrece venitul seu anual,) fără deliberarea consiliului de familie

întărită de tribunalîn urma conclusiunelor ministeriului public
(L. din 29 Octomb. 1877), sau de judecătorul de ocol în privința tutelelor sătenilor. (V. supra, p. 208, nota 3.)
Pidejușiune.
Minorul emancipat nu poate de asemene garanta plata unei
AF,
urm.

Obligaţiuni

pentru

altul

(Art.

1652

urm.)

fără

malităților prescrise de Art, 430, căci o asemene

partea

A.401,402,

lui ar atrage înstrăinarea

îndeplinirea
for-

obligaţiune din

bunurilor: sale pentru o causă

cu totul străină de administraţiunea acestor bunuri. 2)
Imprumutul nu se va putea deci contracta de cătră un mi-

tul apabubțle DOP emancipat de cât cu autorisarea sfatului de familie convominorilor e-caţ de tribunal

(Art. 356 urm.) după cererea minorului și în-

Coinobaii tărit de acelaş tribunal. Consiliul de familie nu va admite împru-

mutul de cât la caz de mare nevoe,?) sau de un folos învederat (Art.

401), căci de şi Art. 429 și 430 nu prevăd anume aceste
condițiuni, totuși, Art. 430 asimilează cu desevârșire pe minorul emancipat cu acel neemancipat de câte ori este vorba
de un act care întrece limitele unei simple administraţiuni, după
cum este împrumutul.) “Tot ce am gis în privința minorului
neemancipat se aplică deci şi minorului emancipat. (Vedi su-

pră,

p. 208-216.)

1) Demolombe. VIII. 320. Marcade. Il. 298. Laurent. V. 232, Toullier,
D. Î.: (parte Il) 1298. Dueaurroy. IL. 693.
— In proiectul codului francez, minorul emancipat se putea împrumuta pănă la concurenţa ve-

nitului seu anual, însă această disposiţiune
servațiunelor lui Cambacâres, pentru că
pe minor în contra surprinderelor, chiar
care legea îi dă o deplină capacitate. V.
Această oprire de a se împrumuta vesultă
Art. 430,

2)

aşa în cât

Art.

429

este

de

sa şters în urma o0b-

legiuitorul
în privinţa
Fenet. X.
în deajuns

prisos

a voit să apere
actelor pentru
p. 565 şi 594.
și din termenii

în această

privinţă.

Imprumutul era oprit şi prin Art. 8 al legiuirei Valachiei din 1833.

Laurent. V, 232. — Demolombe, VIII, 321 şi Freminville (IL 1069)
deduc această soluţiune din principiul care opreşte pe minor de a

contracta un împrumut, ceea ce este inesact, pentru că minorul care
garantează pe altul nu primeşte nimic în schimb, şi
deci nu se poate
dlice că el se împrumută.—
Din cele mai sus espuse resultă că mi-

norul care ar vinde o creanţă (V, înfră, p. 281) nu va
va putea
singur solvabilitatea actuală

garanta

şi viitoare

a debitorului ce-

dat, aceasta fiind o adevărată fidejusiune. Laurent.
Contra, Curte din Poitiers. D. P. 68. 1. 394.

V. loco cit.—

*) In acest caz, împrumutul nu se va admite de cât după
va
constata prin o socoteală în scurt înfăţoșată de minor, cum cecă sebanii
ŞI veniturile lui sunt nefndestulătoare, (Art. 401 în
*) Demolombe. VIII. 322. Ducaurroy, IL. 693. Laurent. V.medio.)
232.—Contra. Freminville. II. 1068. Toullier. D. 1. (parte H) 1298
şi Dalloz.
Repert.

AMinorite,

834,

după

care

consiliul

ar putea

să

autorize imprumutul numai în vederea speranţei unui
folos viitor. Această, părere contrarie teestului positiv al Art. 430 fuşese
mai în-
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Art. 319 din codul Italian şi Art. 481

219

ART+ 429,430$1,

din Ante-proiectul de Asistenţacu-

revisuire elaborat de Laurent mai prescriu încă pe lângă a- ratorului nu
ceste formalități şi asistenţa curatorului. Ce trebue să decidem în casurile

în legislaţiunea noastră? Cestiunea urmează a fi controversată pt a
ca şi în Franciea: 1” După unii, asistența curatorului ar fi za- versă.
darnică, faţă cu autorisarea consiliului de familie şi încuviințarea tribunalului în care .minorul găseşte o garanţie îndestulătoare;!) 20 alţii fac din contra următorul raţionament: dacă
legea prescrie asistența curatorului pentru actele - de o mică
însemnătate (Art. 428), această asistenţă cu atât mai mult treîn casurile

bue să fie neapărată

minorul poate

să'și compromită

molombe, VIII. 325
care nu mi ge pare

cele

mai

întregul seu

însemnate,

avut

în care

(Vedi De-

bis şi Demante. IL. 253 bis VI), rațiune
temeinică, căci în casurile prevădute de

Art. 48, minorul nu are altă garanţie de cât asistenţa curatorului, pe când în casurile Art. 429 şi 430 această asistenţă
nu mai are nici un interes, din causă că tribunalul și consi.
|
liul de familie vor apăra în deajuns interesele minorului.
Neîndepliniîmpruîndeplinite,
fost
Dacă formalităţile de mai sus mau
mutul va putea fi anulat după cererea minorului (At. 1157); Aaularea în:
însă şi în asemene caz, el va restitui sumele împrumutate pănă prumutului
164.”
la concurența profitului personal care Vau tras din împrumut.

(Art. 1164.) Imprumutătorului incumbă sarcina de a dovedi
utilitatea împrumutului. (Duranton. III. 696. Demol. XXIX. 1174.)
In cât priveşte primirea sau lepădarea unei moșteniri, mino-Erimirea sau
rul emancipat va avea nevoe numai de autorisarea consiliului pei moşteniri.
de familie, fără omologarea tribunalului şi asistența curatoru- Antorisaroa
405
lui. Aceasta, resultă din Art. 430 combinat cu Art. 405.) Pri- A.
430.
şi
mirea nu se va putea face de cât sub beneficii de inventar.
(Art. 405.) Minorul va avea însă nevoe de asistența curatorului pentru a rădica un capital din o moştenire cuvenită lui.
|
AVegi supra, p. 215, nota 5.)
mi- Instrăinarea
pentru
admisă
Minorul emancipat, afară de escepţiunea
norul: comerciant

(Art.

433),

este asemănat

majorului numai în are

cât priveşte administraţiunea averei sale. El nu va putea deci
să înstrăineze averea sa nemișcătoare de cât îndeplinind formele admise pentru minorii neemancipați, adecă prin licitaţiune

urmă au retâă susţinută şi de cătră Aubry et Rau, care în ediţiile din
nota 1.)
498,
p.
133.
$
Î.
venit însă asupra primei lor opiniuni. (Tom.
Această
9.
nota
499,
p.
134,
$
|.
Rau.
et
') Laurent. V. 230. Aubry
care
părere este cu atât mai admisibilă, cu cât asistenţa curatorului
AŞ
=

în urmă
se prevedea anume în prima redacţiune a Art. 430, a fost

desființată, ceea ce arată în de ajuns intenţiunea legiuitorului.
consiLaurent. V. 231. Curte din Douai. D. P. 57. 2. 10.—Autorisarea
tribunalului.
a
acea
prin
înlocuită
fi
caz
liului nu poate nici întrun

Laurent. loco-ciţ. C. Grenoble. Repert. Dalloz. Minorite. 839.

At

430 ş1.

280

CODUL CIVIL:— CARTEA 1— TITLUL X.—GAP, IIL.—ABT, 429,420 Ş1.

publică, cu învoirea sfatului de familie şi
în urma conclusiunelor minist. public,
0 mare nevoe sau un folos învederat.')
Ipotecarea îMinorul emancipat nu va, putea de

omologarea tribunalului,
şi aceasta numai pentru
(Art. 401 urm.)
asemene ipoteca imobi-

mobilelormi-Jele sale, nici chiar pentru asigurarea obligațiunelor
contractate
mancipat.

de dânsul în limitele unei simple administraţiuni (Vegi
supra,
p. 268), fără îndeplinirea acestor formalităţi, de și Art.
430 nu
vorbeşte despre ipotecă, pentru că ipoteca nu este
un act de
administraţiune, ci de disposiţiune. (V. Art. 1769
şi
1771.)
Caiieresă
Aceleaşi formalități vor. fi neapărate minorului pentru
conste.

* stituirea unui drept de anticresă (Art. 1697 urm.),
sau a altui drept
real

(Demolombe. VIII. 323 bis), pentru a putea garant
a pe altul. (Vegi supră, p. 278) ete.
Instrăinarea
Ce trebue să decidem în privinţa averei mişcăt
oare? Cestoare. Mobile tiunea este
corporale, termenii

viu controversată, Unii argumentând a contrario din

Art. 430,

susțin

că minorul

emanc

Controversă.de a, înstrăina singur mobilele corporale:*) ipat are capacitatea
vilis mobilium possesio. Această părere este însă inadmisibilă,
pentru că minorul
emancipat este capabil numai în privința admini
straţiunei averei sale (Art. 427), şi actele de îustrăinare
nu pot fi considerate ca acte de administraţiune. Minorul emanc
ipat nu va, putea
deci să înstrăineze singur mobilele sale
corporale. EI nu va
putea, de asemene, să le înstrăineze, după
cum susțin unii, *)
nici cu asistenţa curatoruluj, pentru că
asistenţa curatorului nu
se cere de cât în casurile anume determinate
de lege, şi nici
un tecst de lege nu prescrie asistența
lui pentru îustrăinarea
1)

Dreptul vechiu,

Minorul nu va putea înstrăina fără îndep
linirea acestor formalități
nici imobilele cumparate din veniturile
sale. Demolombe. VIII. 325.
— Averea nemișcătoare

a minorului
cipat nu se putea vinde
în Valachiea, după legiuirea din 1833eman
(Art.
8) de cât cu învoirea
judecătoriei. Vegdi în colecţiea lui Se.
nist. dreptăței din 1856 cătră divanul Pastia, p. 1078 şi adresa Mide întărituri, care întemeindu-se pe Basilicale lămureşte
că un emancipat nu poate înstrăina
averea su fară o hotărîre judec
ătorească.

2) Argumeut prin analogie şi din
Art. 1265, după care femeea separată de bunuri poate înstrăina
Cod. Caragea

şi Cod. Calimach,

a sa mişcătoare. Vedi Demolombe. VIII. 277, 278. Aubry avere
et
Rau.
| $ 132, p. 491. nota 3.
Ducaurroy, L. 691. Valette. apli
c.
Som.

p. 315.
la 1833 dă drept minorului
care a dobândit ertarea de vârst
ă să întrebui
cele mişcătoare precum el va
voi,
le înstrăineze fără învoirea judec de unde resultă că el poate să
ători
Curtea noastră supremă. Vedi Drept ei, ceea ce sa admis şi de
ul pe 1881 No. 22 şi 59.—ln
cât priveşte legislaţiunea
Moldovei, adresa Minist, drept
ăţei (colecţia,
luă Sc. Pastia, p. 1078) prevede că

r. 6 din legiurea

Valachiei

de

minorul nu poate înstrăina
averea sa de cât în puterea unei
hotărîri judecătoreşti, fără a face
o deosebire între mobile şi
imobile.
) 'Troplong. Vente. 1, 167, p.
233 şi Cas. Fr. D.B. 80. 1. 61.
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averei mișcătoare. (Laurent. V. 218.) Vândarea mobilelor nu se
va putea face nici conform Art. 396, după cum susține Demante (Il. 249 bis III), pentru că minorul emancipat- având
casa şi gospodăriea sa, nu poate fi obligat ca epitropul a'şi vinde
averea sa mișcătoare. (Laurent. V. loco cit.)—Art. 396 nefiind
deci aplicabil în specie, trebue să decidem, după rigoarea principiilor, că înstrăinarea averei mișcătoare nu va putea să aibă
loc de cât cu îndeplinirea formelor prescrise de Art. 401 şi
urm., adecă cu învoirea sfatului de familie şi omologarea tribunalului. (Laurent. V. 218.) Acest sistem nu este fără incoveniente, însă presintă mai multe garanţii pentru minor şi! împedică de a râsâpi o avere adese ori însemnată.
Vândarea

recoltelor

şi a productelor

ar puteafi cel mult con-

Vengarea

siderată ca un act de administraţie, în cât minorul ar putea, s'o ceecolteler:
sevârşească singur (Vedi Demolombe. VIII. 277 și Demante.
II, 220 bis V şi 249 bis III), însă şi înaceastă privință esistă
îndoeală, pentru că în ori ce caz, este vorba de un act de dis-

posiţie, ear nu de administraţie.!)
Soluţiunea trebue să fie aceeași şi în privința mobilelor incorporale, acţiuni, creanţe și altele (Art. 474), aşa în cât minorul emancipat nu va putea să cesioneze altuia o creanţăa sa
fară îndeplinirea formalităţilor prescrise de Art. 401 şi urm.?)
In cât priveşte cesiunea unei creanţe pe care minorul ar face-o în scop de a garanta o datorie a sa anterioară, nu mai
remâne nică o îndoeală, că asemene cesiune pentru a fi vâlidă
trebue să fie consimţită ca şi obligaţiea principală a cărui acceeoriii ea este, cu autorisarea
logarea tribunalului.

consiliului

de familie

')

și omo-

|
Mobile inSOrPorale|
Cesiune de
vând de obiet garanta:
torii anteri%âre-

(Cas. Fr. D. P.68. 1. 403 şi D. P. 50.1. 308.) Transaeţiuni,

In cât priveşte trausacţiunele şi compromisul,
versa arătată supră, p. 268 şi 269.

19
=

-

vegi contro- “Po

Pentru a curma această lacună regretabilă, codul Italian prin Cod. Italian.
Art. 319 prescrie autorisarea curatorului, a sfatului de familie și
omologarea tribunalului pentru toate actele care întrec limitele unei
simple administraţiuni, per tutti gli altri atti eccedenti la semplice
amministrazione. V.şi Art. 481 din Ante-proiectul de revisuire Belgian.
Laurent. V. 218. — Controversa care esistă în Franciea în privința Mobile incormobilelor corporale îşi are fiinţă şi în privința acelor incorporale. porale; ConAstfel, nnii permit minorului de a cesiona un drept mobiliar fâră
06164

asistența şi autorisarea nimărui. Valette. Explic. Som. p. 319, 320.
Alţii din contra, cer asistența curatorului, ceea ce,

în ori ce caz,

este mai logic, pentru că este vorba de primirea unui capital. (Art.

421.) Vegdi Demolombe. VIII. 310. Aubry et Rau. I. $ 133, p. 49%.
Cas. Fr. D. P. 68. 1. 393. In Franciea esistă însă legi speciale care

ne lipsesc, din care se pot trage argumente întrun sens sau în altul. Vedi legea din 24 Martie 1806 şi mai cu samă legea din 26
Fevr. 1880 relativă la înstrăinarea valorilor mobiliare aparţinând

minorilor sau interdişilor. (D. P. 80. 4, 47.)

282

CODUL CIVIL.
— CARTEA 1.— TITLUL
X.— CAP. ILL-— ART. 483 și 1160.

Anularea acToate împrumuturile fie simple, fie ipotecarie, şi înstrăinările
telor
sever:
făcute
de minorul emancipat cu observarea formelor legale sunt
şite de minorul emanci- Valide și nu pot fi atacate sub cuvânt de lesiune (Art. 1157),
pat.
ci numai pentru vicii de consimțământ, adecă pentru eroare,
violență şi dol. (Art. 953 urm.) (Demolombe. VIII. 331, 332)

In caz însă când formele legale wau fost observate, aceste acte
pot fi anulate după cererea minorului pentru lipsă de forme, in-

dependent de ori ce lesiune, căci lesiunea se presumă întru cât
voinţa legiuitorului nu s'a îndeplinit.?)
IV. Actele absolut înterdise minorul emancipat.
Esistă un numer oare care de acte, pentru care incapacitatea minorului subsistă chiar și în urma emancipaţiunei sale:
Astfel, minorul mai mic de 16 ani nu poate nici într'un fel să
dispue de averea sa cu titlu gratuit. (Art. 806.) După această
verstă, el dobândește capacitatea de a dispune prin testament,
însă numai pănă la jumatate din averea sa. (Art. 807.) Minorul nu poate de asemenea în princip să dispue de bunurile sale

prin donaţiuni între vii, cu escepțiune însă pentru liberalităţele
făcute prin convenţiunele matrimoniale cu asistența ascendenți-

Esecutortestamentar.

Art. 915.

Compromis.

lor sau a consiliului de familie?) (Art. 131—133, 142, 1161, 1231),
și pentru darurile mici sau remuneraţiunele care se obicinuesc
la dile mari: de minimis non curat pretor. (Marcade. II. 300 în fine.)
Minorul

nu

poate

fi esecutor

testamentar

chiar

cu

autorisa-

curatorului seu. (Art. 915.)
Minorul chiar emancipat nu poate fi epitrop afară de tatăl
și mamă. (Art. 383.) (Vegi supră, p. 125, nota 2.)
In fine, sunt unii care tăgăduesc minorului emancipat dreptul
de a face un compromis. (V. supra p.269, unde se arată controv.)
rea,

Capacitatea minorului comerciant.
“Art. 433. Minorul emancipat care va face comereiă se socotește
ca major pentru faptele câte privesc la comereiul seu, (Art. 1160,
0. C. Art, 10—12 Cod Comer. din 1887. Art, 334 Cod Calimach. 1826
Art.
11 L. Valachiei din 1833 identic. Art 487 Codul Francez.
)
Art. 1160.
Minorul comerciant, banchier 5) sau artisan nare ac1

Cas. Rom. Dreptul pe 1879, No. 28. v. şi supră,

p. 269, nota 3.
”) Art. 1052 din codul Italian este formal în această, privioță. — Minorul emancipat asistat de persoanele în drept poate de asemene

întrun

mod valid să

recunoască

prin contractul seu

de căsătorie

arendarea imobilului constituit dotă; un asemene act poate
invocat şi de cei de al treile interesați. (Art. 1230.) Cas. Rom. fi Bu-

let. pe 1880, Secţiea 1, p. 16— 0.
Această capacitate escepțională
minorului în „privința disposiţiunelor cu titlu gratuit n'are nici un a
raportcu emancipaţinnea, căci ea este aceeași pentru minorul sub tutelă
ca şi pentru acel emancipat. (Marcads. ul. 300.)

%) Cuvântul banchier este de prisos faţă cu espresiunea generală comerciant, căci banchierul este un comerci

ant. (Art. 3 $ 11 C. Comer.)
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ţiunea în rescisiune contra angajamentelor ce au luat pentru comerciul
sau arta sa. (Art. 341, 433, 1165 C. C. Art, 10—12 Codul Comercial
nou. Art. 1308 Codul Francez.)
Art.

10

Cod.

Comercial

din

1887.

Minorul de ori ce secs, pentru a putea face comerciă şi prin urmare a fi considerat ca major, întru cât priveşte obligaţiunele contractate de dânsul ca comerciaut, va trebui să aibă etatea de 18 ani împliniți, să fie emancipat, să aibă autorisaţiunea înscrisă a tatălui seu, sau
în caz de moarte, interdicţiune ori absenţă a tatălui, aceea a mamei
sale; ear în lipsă de tată și mamă, autorisarea tutorului cu avisul consiliului de familie omologat de tribunalul civil. — Actele de emancipare
şi de autorisare vor fi presintate la tribunalul în jurisdicțiunea căruia

.

minorul voește a'şi stabili domiciliul seu comercial, spre a fi transcrise

în registrul destinat pentru aceasta şi afișate în sala tribunalului, în sala
comunei, în localurile bursei celei mai apropiate, dacă vor fi, şi publicate în foaia anunciuiilor judeciare a locului, toate acestea prin îngrijirea grefei. — Grefierul tribunalului va pastra la dosar proba că afişările şi publicaţiunea sa făcut. — Inainte de transcriere, afişare şi pu-

blicaţiune, minorul nu va putea începe comerciul seu. (Art. 433 și 1160
C. C. Art. 9 Cod. Comer. Italian.)

Disposiţiunea Art. precedent este apliArt. 11 acelaş codice.
cabilă minorului emancipat, chiar necomereiant, pentru actele pe care

-

legea le consideră ca fapte de comertiă. (Art. 10 Cod. Comer. Italian.)
Art.
10, pentru
bilele sale,
urm. 1746

Minorul comerciant în condiţiunele Art.
12 acelaş codice.
tot ce privește comereiul seu, poate ipoteca şi înstrăina imofără a avea necesitate de vre o nouă autorisaţiune. (Art. 1294
urm. C. C. Art. 11 Cod Comercial Italian.)

Din momentul ce se recunoaşte minorului emancipat dreptul Motivele cade a întreprinde un comerciii, trebue să “i se confere şi capa- Pl
citatea de a face toate actele relative la acest comereiii, căcă
altfel nu numai el mar avea nici un credit, dar cei de altreilea

ţitor.

care ar contracta cu dânsul ar fi lipsiţi de ori ce garanţie.
Această capacitatea o aveau minorii comercianți şi sub legile
vechi. (V. Art. 11 din L. Valachiei de la 1833 şi Art. 334 din
codul Calimah corespundător cu Art. 252 din codul Austriac.)

Pentru ca minorul de ori ce secs să poată fi neguţitor, sau Condiţiunele
să poată macar face acte de comerţ, trebue să îndeplinească ca pb
următoarele condițiuni: 10 să fie emanciapt, fie în mod espres, să poată fi

fie tacitamente prin căsătorie;
să aibă autorisaţiunea
)

După

2" să aibă 18 ani împliniţi;)

3 Ant. 10și1t

scrisă a tatălui seu, sau în caz de moarte, Cod. Comer.

Art. 2 din vechea

noastră legiuire comercială promulgată

în Cod. Comer.

Munteniea la anul 1840 şi întrodusă în Moldova de abiea la 1864

din 1840,

2
prin legea de la 10 Dechembrie, minorii nu puteau fi comercianţi, Art
a
învoit
fi
cine-va
putea
a
pentru că, după această legiuire, pentru
face comerciii trebuea să aibă 21 ani, adecă să fie major. Această
anomalie provinea din împrejurarea că codul comercial, astăgli desfiinţat prin legea din 1887, fusese promulgat sub legea vechie, când
în ambele ţări, majoritatea era hotărită la 25 de ani ca și la Ro-

mami. (V. supră, p. 56, nota 2.)

a
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interdicţiune ori absenţă a tatălui, aceea a mamei sale, ear în
lipsă de tată și mamă, autorisarea epitropului cu avisul consiliului de familie omolagat de tribunalul civil; 4% atât actul
de emancipare cât şi de autorisare trebue să fie aduse la cunoștinţa celor de al treile prin mijloacele de publicitate aratate
în Art. 10 din codul comercial nou, căci înaintea îndeplinirei

Capacitatea

acestor formalități,

minorul

n'ar putea

începe

comerciul

seu.

O dată ce toate aceste formalităţi au fost îndeplinite, mino-

comuni rul ge consideră ca major în privinţa obligaţiunelor contractate

Art, 433 C. de dânsul pentru faptele privitoare la comereiul seu. Astfel,
el

Cosoi: va putea fărăo nouă autorisare să contracteze în interesul 'co-

merciului seu un împrumut simplu sau ipotecariă, să suberie o
poliţă (cambie) sau bilet la ordin, să vândă, să cumpere, să stea în

judecată, să facă, transacțiuni și compromisuri

|
Minorul ete
mai în privita comer:
ârt. 438 C.

(V. supră, p. 269),

să ipotece şi chiar să înstrăineze averea sa nemişcătoare. !) (Art.
12 cod. comer.) Minorul comerciant este justiciabil de tribunalele de comerţ, (Art. 381 și urm. cod. comer. nou), şi creditorii
sei comerciali sunt în drept a urmări imobilele sale înainte de
a vinde averea sa mișcătoare. (Art. 1826. C. C.), el poate
fi
declarat în stare de faliment. (Art. 695 urm. cod. comer.) ete,
Este de observat că minorul nu dobândește această capacitate
escepţională de cât în .privinţa, actelor privitoare la comereiul
seu (argument din Art. 433 C. C. şi Art. 12 cod. comer.), de unde
resultă că el remâne supus dreptului comun în privinţa
tuturor

C. și 12 cod, actelor care war fi privitoare la negoţul întreprins de dânsul.
?)
Cât pentru cestiunea de a se şti dacă obligaţiunea, suberisă
FR

Toate actele de

un

minor

comerciant

fără

aratarea

unei

cause

străin

ă de
sun
ele tpre- COmerciul seu trebue sau nu să fie presupusă
ca contractată în
eupuse 00- interesul comerciului seu, esistă o mare
controversă în Fran-

„€iea,

Deosebirede
la codul franțiune.

ear codul

nostru de comerţ este cu desevârşire mut în
1) Codul nou comercial inovează în această privință, căcă după
codul
francez (Art. 6 Cod. Comer.) şi acel Belgian ri 1 Cod.
Comer),
minorul comerciant
nu poate înstrăina imobilele sale

Art. 401 ŞI urm. din C. C.—V. şi Art. 4 din codul de cât conform
nostru comercial vechiă citat supră, p. 209, nota 3. Aceast
ă
inovaţ
iune este
împrumutată de la ligiuitorul Italian (cod.
Aceeași capacitate o are şi femeea măritatăcomer. Italian. Art. 11.)
autorisată a face comerciă; numâi bunurile sale dotale nu
cate de cât conform Art. 1248 şi urm. dinpot C. fi C.înstrăinate și ipote(Art. 16 Cod. CoMer. Român, Art.

i

14 Cod. Comer. Italian
) Astfel, minorul emancipat n'ar putea să .)
garanteze o datorie civilă
şi chiar comercială care ar fi străină comere
iului seu, fără îndeplinirea formalităţilor prescrise de Art. 430.
V. Riviere. Code de
commerce, p. 31. V. și supră. p. 2178.
De
asemene, toate împrumutările şi înstrăinările care w'ar fi
relativ
e
la comereiul seu
vor fi supuse formalităţilor prevădute
de Art, 429 şi 430 din codul
civil. Comp. Trib. Lille

şi curtea din Douai. D. P. 83. 2. 14,

MIROR

această

COMERCIANT.
— ART.

privință. In

433, 1105 6. 0. 10—12 €. COMER,

lipsă de

toare este singură juridică:

tecst, cred

că soluţiunea

988

urmă-

10 sau obligaţiunea minorului arată

anume că causa este comercială, și atunci ea este validă fără nici
o formalitate; 2" sau obligaţiunea arată o causă străină de co- merciul minorului; şi atunci ea nu va fi validă decât dacă sau
îndeplinit formalităţile

dreptului

comun;

3” sau în fine, obliga-

țiea nu arată nici o causă, în care caz ea este presupusă (Art.
967 $ 2 C. C.), însă minorul va trebui să dovedească că ea
este comercială, căci nu poate să esiste o presumțiune de comercialitate fără un anume

tecst de lege.!)

Minorul poate fără a dobândi calitâtea de comerciant să fie Art. 11 coa.

autorisat a face numai oare care acte comerciale, în care caz Comercial.
formalităţile prescrise de Art. 10 codul comer., adecă emanciparea,
autorisarea și publicitatea trebue să fie îndeplinite, ca și cum

ar fi

votba de un minor comerciant. (Art. 11 cod. comer. din 1887.)
Minorul comerciant nare acţiune în rescisiune pentru lesiune
contra obligaţiunelor contractate în interesul comerciului seu. El
nu va putea deci cere anularea acestor obligaţiuni, de cât conform
dreptului comun, pentru eroare, dol şi violenţă. (Art. 953 urm. C. C.)
Legea asimilează comercianților pe minorii artisan:, adecă
care au o artă sau un meșteșug deosebit de acel al părinţilor.
Legea comercială nu este aplicabilă minorilor meșteșugari, de
câte ori profesiunea lor nu consistă a face acte de comerț, aşa
în cât nevârsnicul poate să esercite un meșteșug fără a fi emancipat şi fără nici o autorisare specială din partea părinților sei.

Dovadă

la

aceasta

este Art. 341

care

presupune

Acţiune în
ies:
Minorartisan.
Art 1160:

că

copiii supuși puterei părintești pot să aibă o avere deosebită
câștigată prin deosebita lor muncă și industrie.
Era însă de absolută necesitate ca minorul care 'și are un
meșteșug deosebit să fie capabil de a se obligaîn interesul artei
sau meşteşugului seu, să poată de pildă, cumpara materiea primă
pe care trebue s'o lucreze şi s'o prefacă, căci altfel nimine n'ar
fi vroit a contracta cu dânsul, și el ar fi fost pus în imposi-

bilitate de ași esercita profesiunea sa. Eată motivul deci pentru
care minorul artisan nu poate să invoace lesiunea pentru a strica
obligaţiunele contractate de dânsul în interesul artei sau profesiunei sale. Sub codul Calimach, minorul care avea un meşteşug era cu desevârșire asemănat unui mâjor,?) ceea ce as1) In Franciea, Art. 638 $ 2 din codul comercial prevede că biletele
subscrise de un comerciant sunt presupuse a fi tăcute în interesul
comerciului seu, însă se controversează cestiunea de a se şti dacă
acest tecst se aplică sau nu minorului comerciant. (V. Riviore, op.
cit. p. 31, 32 şi Demolombe. VIII. 342.)
_
|
sau Art. 334 cod.
% „Dacă stăpânirea va erta tânărului ca să înceapă o neguțitorie

vre un meșteșug, dice Art. 334 din codul Calimach (252 Austriac),

atunci îndată se publicariseşte acela ca un desevârșit la vârstă. Vârsta

Calimach.
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CODUL

CIVIL. —CARTEA

tăgi nu mai

este, căci

1.—TITLUL

$.—CAP.

el este pus pe aceeaşi

ÎII—ART,

43l.

treaptă cu majorii

numai în privința acțiunei în rescisiune. ') (Art. 1165.)
Retragerea
auntorisațiunei de a face
comereciii.
Art. 18 codul
comercial.

„Autorii

franceji controversează

cestiunea de a se ști dacă se

poate retrage minorului emancipat autorisaţiunea ce i ar fi dat
de a face comertiii. (V. Demolombe. VIII. 352. urm.) La noi
însă, această controversă din fericire nu mai esistă astădi.?)
Revocarea

_

Art. 431.

emancipaţiunei.

Oricare minor emancipat, (se înțelege altfel de cât prin

căsătorie) *) a cărui toemeli se vorfi scădut în virtutea Art. 430, va perde
(sau mai bine dis, va putea perde) beneficiul emancipaţiunei, care se va

„rădiea eu păzirea aceloraşi forme,

cu care i sa şi dat.

430, 432 C. C. Art. 12 L. Valachiet din

Minorul emancipat în mod
fost reduse

1833.

espres,

de justiţie în conformitatea

(Art, 422 urm.

Art. 485 C. Fr.)

a cărui obligaţiuni au
Art.

430

$ 2, va putea

fi lipsit de beneficiul emancipaţiunei, după cererea persoanelor
în drept, *) pentru că capacitatea parţială care i se conferă prin
einancipare nu trebue săi > fie dăunătoare. Emanciparea nu va
fi însă revocabilă în caz când reducţiunea marfi fost cerută, sau
când tribunalul ar fi admis-o, fie din causa bunei credinţe a
celor de altreile, fie din alte împrejurări 5) (Art. 430 $ 2), sau
ce sau publicarisit ca desevârșită are asemene legiuită lucrare și
urmare cătră legiuitele lucrări din codul acesta, ca şi vârsta cea cu

adevarat

desevârșită.«

1) Astfel, minorul artisan ware capacitatea de a înstrăina sau de
a ipoteca imobilele sale, de a face transancțiuni san compromi-

suri, etc. Bunurile sale nemișcătoare nu vor putea de asemene fi
puse în vândare înaintea vândărei mobilelor. (Art. 1826.) ete. Va-

Art. 18 Cod.
Comer. din
1887.

*)

lette. Codul Civil p. 594.
Eată, întradevăr,

cum

“

se esprimă

Art. 18 din noul cod de comerţ

eorespunțător eu Art. 15 din codul Italian: „Autorisaţiunea de a
face eomereiii, dată minorului de cătră părintele seu, sau de cătră
tutor în condițiunele prevădute

mai sus,

cătră barbat femeei pot fi revocate

precum

şi acea dată

în ori ce timp.

de

Actul

de re-

nici un

efect

vocare însă, trebue să fie făcut cu observarea formelor prevădute
de Art. 10. Cu toate acestea, dacă minorul seu femeea începuse a

esercita comerciul,

revocarea

de nu va fi aprobată

nu va

putea

produce

şi de tribunalul civil, după ce acesta, în ca-

mera de consiliu, va fi ascultat pe minor sau pe femee
și pe acei
care le-au retras
vătăma

drepturile

autorisațiunea. In nici. un caz, revocarea
celor de al triele, nici chiar pentru

în curs de esecutare.“
3)

Aceste

cuvinte

nu

se.vă&d

în tecst,

însă

ele

ar trebui

să

nu poate
afacerile

figureze,

pentru ca tecstul
să fie complect. (Argument din ultimele cuvinte
ale Art. 431 şi din Art. 432.) Astfel era redactat proietul primitiv
, al codului francez. (V. Locre Legisl. Civ. VIL. p. 146.) V. infra, p.287.
) Peestul nostruse deosebeşte de acel francez și este imperativ,
însă
această

Dică

espresiune

este inesactă,

odată ipso jure, ci numai

pentru

după

că revocaţiunea

nu are loc

cererea părților interesate.

) Laurent. V. 240.
— Contra. Aubry et Rau. I. $ 135, p.500. Demo-
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în caz când minorul ar fi avut purtări răle şi ar fi dus o viaţă
desfrânată, fără însă a contracta nici o obligaţiune excesiva, căci
emanciparea fiind de ordine publică şi conferind minorului o
capacitate oare care, această capacitate nui poatefi rădicată de
cât în puterea unui tecst espres de lege care nu esistă.!)
Beneficiul emancipaţiunei nu se poate retrage minorului eman- Emancipaţiu.

.

cipat tacitamente

prin

x

.

căsătorie,

.

chiar

atunci

DA

când

nea

tacită

el ar fi re- nu este re-

mas văduv fără copii, *) de și Art. 431 vorbeşte în termeni ge- vocabilănici nerali de ori care

minor

emancipat,

pentru

că, pe de oparte, facerei căsă.

barbatul
care este > chiemat a - esercita puterea părintească
trebue toriei.
Con3
:
+
troversă.
să fie liber de ori ce autoritate,

ear pentru

că, pe dealta,

fe-

meea nu poate să fie sub altă autoritate de cât sub acea a barbatului său. Revocarea emancipărei nu poate, cu toată părerea contrarie a lui MarcadE şi a lui Demante (V. îufra, nota 2) să aibă loc
nici în urma desfacerei căsătoriei, pentru că ea trebuind să se

gevârşească după Art. 431 cu păzirea acelorași forme cu care
sa dat, emancipaţiunea tacită se îndeplinește -fără nici o formalitate prin simplul fapt al căsătoriei. ?) (Art. 421.)
Facultatea
de a cere revocaţiunea emancipărei
aparţine per- Persoanele
.
.
soanelor

care au dreptul

de a emancipa,

adecă

»

x

» care pot cere

tatălui, mamei „evocarea emancipărei.

lombe. VIII. 346. Mareade. II. 302. Valette. Faplic. Som. p. 334.
Masse€-Verge. I. p. 481, nota. Demante. Il. 256 bis II. Această din
urmă părere este contrarie însă tecstului Art. 431 care nu se mulțămește
a cere ca obligaţiunea minorului să fie excesivă, ci prescrie ca zocmelele sale să fie scăgute în virtutea Art. 430.
1) Laurent. V. 239. Aubry et Rau. I. p.500. Valette. Faplic. Som. p.
335 şi Cod. Civ. p.591,592. — Contra. Demolombe. VIII.357. Boileuz.
II. p. 513. Masse-Verge. 1. p.481, nota 2. Acești autori luându-se
după Demolombe. care cel dintăi a rădicat această cestiune, fac
legea în loc de a se mărgini a o comenta numai. — Art. 12 din legiuirea
de lu 1833 pentru ertarea de vârstă prevede că emanciparea este revocabilă de câte ori nevârsnicul va întrebuința reu capacitatea sa, fâcând de pildă cheltuelă peste măsură și alte asemene răle urmări.
2 Laurent. V. 238. Aubry et Rau. I. p. 500. Toullier D. [. (partell)
1303. Demolombe. VIII. 349—351. Ducaurroy. 1. 696. Această so-

luţie era admisă şi sub codul Caragea. V. Bărbătescu: Cursul drep-

tului civil Român (1849), p. 151.— Contra. Delvineourt. I. p. 316,
(nota 11 asupra p. 131) după care și emancipaţiunea tacită ar putea fi revocată. V. şi MareadE, II, 302 precum şi Demante Ii. 256
bis III care admit revocarea numai atunci când minorul ar fi remas văduv şi fără copii: cessante causa, cessat effectus.
3) Ceea ce mai dovedeşte încă că leginitorul a înțeles avorbi în Art.

431 numai de emanciparea espresă este Art. 432

după care revo-

carea emancipaţiunei trebue să fie adusă la cunoştinţa celor deal
treile prin publicitate ea şi însuși emanciparea, și știut este că emanciparea tacită nu se publică, pentru că cei de al treilea pot lua

cunoştinţă deapre ea prin esaminarea, registrelor actelor stărei civile care sunt publice, (V, şi supră, p. 256, nota 1.)
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şi consiliului de familie. ') (Art. 422, 423.)

Cu toate acestea,

emanciparea nu se va retrage în tot-deauna de cătră persoanele care au conferit-o, ci de cătră acei care ar fi în drept a

emancipa actualmente pe minor. Astfel, emanciparea conferită,
de cătră tatăl legitim, va putea fi retrasă de cătră muma su-

pravieţuitoare, sau în urma, sevârșirei ei din viaţă, de cătră consiliul de familie, pentru că tecstul Art. 431 vorbeşte de aceleaşi forme, ear nu de aceleași persoâne.?)
Formele me:
Formele pentru retragerea emancipaţiunei vor fi aceleași ca

etica. şi pentru

conferirea

eă,*) ceea ce însemnează

că ea va fi re-

vocată prin o declaraţiune făcută înaintea tribunalului civil de
cătră tatăl, sau în lipsa, lui, de cătră mama nevârsnicului. (Art.
422.) Dacă emanciparea sa conferit prin o deliberare a consiliului de familie, o nouă deliberare va fi neapărată pentru a
o retrage. (Art. 423.) (Laurent. V. 241.) In ori ce caz, Tevocarea emancipărei se va publica ca şi însuși emanciparea prin
monitorul oficial. (V. Art. 432 şi supra, p. 256.)
Recursul miMinorul nu va avea nici o cale deschisă pentru a ataca renorului în
N nt pg
4
A
contra revo- VOCârea

care

ar emana

de la părinţii

sei.*)

.

»

In cât privește însă

caţiunei. revocarea care ar resulta din deliberarea consiliului de familie,
Controversă. ea, va, putea, fi atacată de cătră minor înaintea tribunalului, ca

ori şi care încheiere pentru lipsă de forme, şi chiar în fond în
casul când obligaţiunele sale war fi fost reduse de tribunal. *)

1) În cât privește reducerea obligațiunelor exeesive contractate de minor, ea nu poate să fie cerută de cât de însusi nevârsnicul (V. supră,
p. 211 tecst şi nota 1, unde se arată controversa.)
*) Laurent. V. 241. Ducaurroy. IL. 696. Demolombe. VIII. 358.
Daran- ton. ÎI. 675. Aubry et Rau. [. p. 500, nota G. Mourlon. [. 1262.

V. şi Art. 12 din legea Valachiei de la 1833.
„Slobodeniea de sub epitropie, dice Art. 12 din legiuirea de la 1833,
__se va putea lua înapoi tot cu acel chip cu care s'a fost dat.“
*) V. şi supra, p. 259, nota 2.—Revocarea, ar fi însă nulă când
părintele
n'ar fi păzit formele prescrise de lege Şi când toemelele minorulu
i
iar fi fost reduse de justiție în basa Art. 430 $ 2, de unde resultă că,
*)

5

în. asemene casură, minorul va remânea tot emancipa
t, şi va putea
opune nulitatea revocărei pe cale de escepțiune. Laurent.
V. 242.

In caz

când

obligaţiunele

minorului

ar

fi fost reduse

sau scăgute,

după cum se esprimă Art. 431, minorul nu va
mai putea ataca revocarea în fond, pentru că consiliul de familie esercită,
în asemene

caz, o autoritate absolută pe care tribunalele n'o pot controla.

Laurent. V. 242 în fine. Demolombe. VIII. 359
— Contră.
.
Delvineourţ,
|. p. 316 (nota asupra p. 131), după care minorul
ar putea să atace în tot-dea-una deliberarea consiliului de
familie înaintea tribunalului,

atât pentru lipsă de forme, cât şi
minorul ar pretinde că el nu se află în casul în fond, atunci când
Art, 430 $ 2, Această
părere se întemeiează mai cu samă pe împreju
rarea că în proiec-

tul codului francez, se prevedea anume că asemenea
încheiere a consililui nu este supusă. nici unui soiii de
recurs, art. care la .redacțiunea definitivă

sa eliminat.

(Locr6. Legis. Civ. VU. p. 147).
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Efectele revocărei emancipaţiunei.
Art. 432.

Din diua în care seva publica revocarea

emancipațiu-

nei minorului, el va întra din nou sub tutelă (și trebue adaos sau sub

puterea părintească, dacă tutela n'ar fi încă deschisă), şi nu va mai
putea eși, pănă la ajungerea sa la majoritate. (Art. 421, 431, 434 C. C.
Art. 13 L. Valaehiei din 1833. Art. 486 C. Fr.)

După cum efectele emancipaţiunei nu încep de cât în urma,
publicaţiunei sale prin monitor (V. szprd, p. 256), tot astfel şi
efectele revocaţiunei nu vor începe de cât tot de la data publicaţiunei. Indată deci ce această publicaţiune va, eşi în-monitor (analogie din Art. 445 și 447), copilul va întra din nou
sub autoritatea părinților, dacă ei sunt încă în viaţă, puterea,
părintească fiind din nou restabilită, ca şi cum mar fi încetat
nică odată.) Dacă unul din părinţi este sevârșit din viaţă, se
vor aplica regulele tutelei, de unde resultă că soţul remas în
viață va fi epitrop (Art. 344) şi va esercita și puterea părintească,?”) ear în lipsa lui, tutela va trece la ascendentul din gradul
superior (Art. 352 urm.); în fine, în lipsă de ascendenți, epitropul se va rândui de cătră consiliul de familie.*) (Art. 355 urm.)

In acest câz nu este deci esact dea se dice, după cum face Inesactitate
tecstul nostru, că minorul va, întra din nou sub tutelă, căci el de teest.
întră pentru

prima

oară

sub

această

autoritate,

de vreme

ce

tutela nu era încă deschisă. Copilul va întra din nou sub tu
telă numai atunci când el ar fi fost sub această autoritate în
momentul emancipărei sale. Și încă şi în asemene caz, epitropiea cea vechie, în lipsa unui anume tecst de lege, nu va renaște, căci ea a încetat cu desevârşire prin emancipare (Art. 426),
ci se va, redeschide o tutelă nouă după dreptul comun, ca şi
cum acea vechie mar fi avut nici o dată ființă, adecă sau tutela
legitimă a părintelui remas în viaţă, sau tutela, ascendenţilor,
sau, în lipsă de ascendenți, tutela dativă.*) Pentru ca tutela, tes') In dreptul Roman,

îndată ce un copil era emancipat, el nu mai Dreptul Ro:

putea reintra sub puterea părintească de cât numai prin adopţiune:
qui liberatus est patria potestate, îs postea în polestatem oneste
reverti non potest, nisi adoptione. (L. 12. Dig. Lib. 1. Tit, 7.) V.
şi legea unică, Cod. Lib. VIII, Tit. 50, de îngratis liberis, după care
copilul mai putea încă să reintre sub puterea părintească în urma
acţiunei în revocaţiune pentru causă de ingratitudine.—Nevârsnicul
restituit în întegrum contra ertărei de vârstă reintra sub curatelă.

*) In asemenea caz deci, copilul va

man,

întra şi sub tutelă și sub pute-

rea părintească. V. şi Mourlon. I. 1263.
_
Ş
3) Cât pentu tutela testamentară (Art. 349—351), nu poate să fie vorbă

de dânsa, căci ea presupune sevârşirea din viaţă a tatălui sau a mamei
în eserciţiul tutelei, şi în specie, tutela se deschide pentru prima oară.

Renaşterea
WI) Laurent. V. 243. Mourlon. [. 1265. Ducaurroy. 1. 697. Demolombe. vechei
epiVIII. 366. Aubry et Rau. 1. $ 135.p. 501. — Contră. Toullier D. tropii. Con-

Î. (parrea 11) 1303, după care numai tutela legală ar renaşte, ear

troversă,
19
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tamentară să poată avea loc în asemene caz, trebue să presupunem casul escepţional și forte rar în care părintele supra-

vieţuitor ar fi emancipat copilul seu, rânduindu-i un epitrop testamentar
cată.

ar fi fost revo-

V. 243.)

Prin faptul redobândirei puterei

Renașterea
usufructului
legal. Controversă.

pentru casul în care emancipaţiunea

(Laurent.

părintești, tatăl

sau

mama

redobândește usufructul legal, dacă copilul în momentul revocaţiunei mare încă 20 de ani împliniţi (Art. 338), pentru că,

de o parte, acest usufruct nu este de cât o consecinţă şi
un accesoriu a puterei părintești, ear pe de alta, pentru că în
urma, încetărei emancipaţiunei, minorul nu mai are nici 0 sarpe

cină pentru a se mai putea
sante causa, cessal e[iectus.

folosi de venitul

averei

sale:1) ces-

Minorul care prin efectul -revocărei emancipaţiunei sale
a în-

Emanciparea
minorului

din nou prin trat sub puterea

părintească

sau sub tutelă, remâne

sub această

căsătoriea sa. autoritate pănă la majoritatea sa și nu va mai putea fi emanAnomalie.
cipat în mod espres, pentru că el a dovedit că nu are capacitatea neapărată spre a se putea cârmui singur. „Nevrâsnicul, dice Art. 13 din legiuirea de la 1833, cărui se va rădica
ertarea de. vârstă va remânea sub epitropie pănă va veni în
vârstă legiuită.“* Căsătoriea fiind însă permisă minorului, el se
va putea căsători cu consimțemântul persoanelor în drept (Art.
131—138,

142),

şi în asemene

caz, această

căsătorie îl va e-

mancipa tacitamente şii va da din nou capacitatea pe care el
o perduse prin revocarea emancipărei esprese.?) Eată o anomanu acea dativă. V. și Valette. Epic. Som. p. 338, precum și Cod.
Civ. p. 592, după care minorul ar reintra sub vechea tutelă, ori
care ar fi natura ei.
— In fine, după alţii, tutela ar fi în tot-deauna dativă. Boileux. II. p. 514. V. şi Mareade, II. 303, după care

epitropul trebue neapărat să se- rânduească de cătră consiliul de
familie, chiar atunci când: ar esista ascendenți, în caz când revo-

carea emancipațiunei ar emana de la acest consiliu, ceea ce mi
se pare inadmisibil, pentru că, în urma revocărei emancipaţiunei,

tutela se deschide în virtutea unei nouă vocaţiuni, ca şi cum ea n'ar
fi avut ființă nică o dată, încât,

faptul că emanciparea

a fost re-

trasă de cătră consiliul de familie nu trebue să ne împedice de
a aplica dreptul comun.
') Laurent. V. 244. Demolombe. VIII. 362 şi VI. 555. Mourlon. |.
1264. Valette. aplic. Som. p. 338 şi Cod. Civ. p. 592. V. şi supră,
p. 50, nota 2.— Contra. Toullier. D. 1. (partea Il) 1303. Dueaurroy.

I. 697. Demante. II. 257 bis 1 şi
şi 304, după care folosința legală
parte, emanciparea se revoacă în
rintelui, ear pe de alta, pentru că

?)

drept prin emanciparea

129 bis VIII. Mareade. II. 169
n'ar renaşte, pentru că, pe de o
interesul copilului şi nu a păpărintele ar fi renunţat la acest

copilului seu.

-

Laurent. V. 245. Mourlon. 1. 1266. Demante. II. 257 bis IL. Demolombe. VIII. 368. Aubryet Rau. |. p. 501. Ducaurroy. 1. 697.

„ Valette. Explic. Som. p. 3317. ete.

NATURA

lie care nu se prea esplică:
de a administra, averea lui,
conferă o îndoită capacitate
vința administraţiungi
averei
>
ției sale. (Art. 1242, 1286.)
Despre

natura

591

STATUTULUI EMAÂNCIPĂREĂ.

statutului

minorul este recunoscut incapabil
şi cu toate acestea, căsătoriea îi
pe care el wo merită atât în prisale personale, cât şi acelei a so-

emaneipărei.— (Drept

internațional.)

Legile privitoare la emancipare fiind relative la capacitatea. Statut personal,
şi incapacitatea minorilor atârnă fără nici o îndoeală de statutul personal şi urmărese pe Români ori unde ar fi, chiar în
privința

bunurilor

situate

în ţară străină (Art.

2 $ 2),

pentru

că scopul unic al legiuitorului este de a apăra pe incapabil. !)
Emanciparea

Românilor

fie espresă, fie tacită, care sar se-

verși în ţară străină, va produce deci efectele sale în Romănia,
chiar dacă în acea țară emanciparea n'ar avea fiinţă, după cum
este în Angliea bună oară.2)
Pentru ca emancipaţiunea sevârşită în Angliea să fie validă
în Romăniea, trebue că ea să fie sevârşită în formele. admise

de legile Inglizești pentru actele autentice, conform regulei: locus vegit actum, căci după legile noastre. emancipaţiunea este

n act solemn (V. supra, p. 256), de unde resultă că emanciparea unui Român war putea să aibă loc prin un act sub semnătură privată, chiar dacă în ţara în care sar afla Românul, emanciparea n'arfi un act solemn.

(Analogie

din Art.

1773

$ 2)

In cât privește însă emanciparea espresă a unui Român
care sar severși în Franciea, ea „va trebui să se facă prin o

declarațiune formală înaintea judecătorului de pace asistat de
grefierul seu (Art. 477 cod. fr.), conform regulei de drept in-

ternaţional: locus regit actum, pentru că tribunalele franceze ar
refusa de sigur ministeriul lor Românilor, ele neavând dreptul
de a lua act despre voinţa părintelui emancipator. Judecătorii
de ocol din Franciea vor fi obligaţi a presta concursul lor Românilor şi tuturor străinilor în genere, pentru că altfel regula
locus regit actum întrodusă în interesul străinilor mar mai putea
săși primească aplicaţiunea.*)
_
3)

Laureat. Drept întern. VI. 58—61. Din cele mai sus espuse resultă deci, că legea naţională a soțului minor va decede dacă el
este sau nu emancipat prin căsătorie. Laurent.

op şi loco-cit. Bro-

cher. Drept internațional, p. 151.
*) Emanciparea unui Român sevârșită în Angliea n'ar produce însă
nică un efect în această
pentru

cei

de

al

treilea

Drept. internaţional.

țară, din
care

ar

causa

greutăților

contracta

cu

ce

minorul.

VI. 62.

ar resulta
Laurent:

*) Laurent, Drept internațional. VI. 63.—Din cele mai sus espuse resultă că și tribunalele Române ar fi obligate a primi declaraţiunea
de emancipare a unui părinte francez, căci judecătorii noştri de
Lă
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Din faptul că legile relative la emancipare atârnă de statutul personal, mai resultă încă că străinii a căror lege naţională

nu admite

emanciparea,

precum

sunt Inglejii, nu

vor pu-

tea, fi emancipaţi în Romănia, nici în mod espres, nici prin căsătoriea, sevârşită în ţara, noastră. (Laurent. Drept intern. VI. 63.)
Sunt legislaţiuni în care emancipaţiunea este înlocuită prin
ertarea, de vârstă de altă dată, după cum este acea Neerlan-.
deză, bună oară. (Art. 474 urm. Cod. Olandez.) Ei bine, un
minor Român nu va putea dobândi această ertare de vârstă în
Olanda de la înalta curte cu aprobarea regelui, conform legi-

lor Neerlandeze, pentru că un principe străin nu poate să deroage

la legile noastre,

care nu conferă

dreptul de emancipare

de cât părinţilor, și consiliului de familie. Minorul Neerlandez
domiciliat în Romănia ar putea însă să fie astfel emancipat
conform legilor sale naţionale, şi ertarea de vârstă dobândită
astfel de la suveranul Olandei ar produce efectele sale în Ro-

mănia, căci asemenea ertare de vârstă, deși e necunoscută în
țara noastră, totuși nu este contrarie ordinei sociale din Romănia pentru ca statutul personal să fie înfrânat și predominat de statutul teritorial.)
ocol par putea de sigur să primească asemene declarațiune, ei
neavând această competență după legile noastre. Vedi, cu toate
acestea Gand, Code des irangers, p. 321 şi 344, după care judecătorii de ocol franceză şi prin urmare şi tribunalele noastre
v'ar fi obligate a primi declaraţiunea de emancipare einanată de la
un părinte străin. Această părere este însă în contradicere flagrantă
cu Art. 11 din Constituţiunea noastră (125 Constit. Belg.), după
care toți străinii aflători pe pământul României se bucură ca și

Românii de protecțiunea

dată de legi

persoanelor şi averilor în

genere. Dreptul de a recurge la judecătorii țărei este un drept
civil, şi ca atare, el se cuvine și străinilor. (Art. 11 Codul Civil.)

1) V. Laurent. Drept internaţional. VI. 64. V. şi 'Tom. I. partea Il-a
p. 286, 287, unde am admis aceeași soluţiune în privinţa
mărei prin reseriptul princepelui.
”

legiti-

Despre

TITLUL XI
majoritate, despre imterdicţiune,
despre

consiliul judeciar.
CAPITOLUL

Despre
Art. 434.

şi .

|.

majoritate.

Acest Art. s'a esplicat odată cu Art. 342.
CAPITOLUL

Despre

V.p.56 urm. 1)

N.

interdicţiune.

A interdice (interdicere) va să gică a opri: interdicţiunea, este Definiţiune.
deci oprirea, făcută unei

persoane

de a esercita

drepturile

sale

civile, de a cârmui persoana şi averea sa.”)
Legile noastre recunosc două feluri de interdicţie: 1* interdicţiea legală, care resultă din condamnaţiunea unui individ
la munca silnică, sau la, reclusiune?) (Art. 13 și 16 Cod. Pen.);
și 20 interdieţiea judeciară sau judecătorească, care are de causă
slăbirea în totul sau în parte a facultăţilor intelectuale.
La Romani, numai :răsipitorii. (prodigi sau eversores) erau in- Dreptul Roman,
terdişi; *) Majorul care era întro stare obicinuită de imbecili') După legile otomane (legea Pichi, Art. 1539), ori ce supus Ot0- majoritateaIa
man ajuns la pubertate este major când, are minte, ceea ce se Musuhmani.
constată

prin încredințarea

sfânt şi prin

mai

confirmarea dată de

multor

persoane

înaintea

tribun. Legea Fichi.

acel tribunal. Cas. Rom. Bulet.

Art,

1539.

—

>

Secţia I, pe 1881, p. 466.—Sub dominaţia otomană în Dobrogea,
actele stărei civile erau încredințate comunităţei religioase, afară

de acea turcească. (Aceeaşi decesie.)
Cuvântul jnterdicțiune mai însemnează încă starea persoanei care

,
a fost obiectul acestei opriri.
la noi con- Interdicţie
că
observat
de
209.—Este
208,
p.
II,
partea
[.
Tom.
V.
:)
în Fran- legală. Art.
ca
epitrop
un
are
nu
-legale
neă
damnatul supus interdicţiu
13, 16 Cod.
ciea, ci un curator, însă acest curator este în privința averei înPenal.
453,
Art.
că
însă,
deosebire
tocmai ca și un epitrop, cu această
455 şi 451 nu se pot întinde și la interdicţiunea legală. (Demo— Şi după Art. 371 din codul Calimach (279
lombe. VIII. 624.)
Austriac), acel osândit la, o închisoare îndelungată avea un curator când nu era sarac. V. şi Art. 1159 din acelaşi codice, după care
acel osândit pentru vre o mare vinovăţie nu putea să facă nici o
toemală putemică, câtă vreme ținea pedeapsa lui.
4) L.1,2 şi 15. Dig. Lib.27, Tit. 10 de curatoribus furioso et aliis.
Eată formula acestei interdicţiuni: „quando tua bona, paterna avitaque, nequitia tua disperdas, liberosque tuos ad egestatem per-
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tate, demenţă, sau furie, care era surdo-mut, san avea altă infirmitate perpetuă, (gui morbo perpetuo laborant) avea numaj
un curator pentru administrarea bunurilor sale,') însă el nu se
considera ca intergis, fiind că în intervalele lucide avea capacitatea, de a face toate actele relative la viaţa civilă.*)
Astăgi din contra, majori smintiţi sunt puşi sub interdicţiune
şi declaraţi incapabili, ear răsipitorii au numai un consiliu ju:
deciar (Art. 458 urm.), care echivalează cu curatorul de altă

dată. Această

stare de lucruri

constitue

un

progres

necontes-

tat, căci graţie incapacității de care este lovit smintitul,
cei de
al t reile sunt puși la adăpost şi nu vor vedea actele lor
anulate » după cum se întâmpla în Valachiea sub codul

unde

nebunul

gura

sa garanţie

nu avea
era

nici curator,

în

facultatea

Caragea,

nică
ce'i

epitrop,
dădea

şi

unde

legea, de

sin-

a cere

anularea tocmelelor sale, ceea ce în tot-deauna era jignit
or pen-

tru
Ordine publică, Art, 5.

cei de al trieile de bună

credinţă.

Interdicţiunea, este de ordine publică, fiind că printw'&nsa;
să
rădică majorului capacitatea pe care el o are de la
lege în
privinţa tuturor actelor vieţei civile (Art. 434), de unde
resultă
ducis, ob eam rem tibi ea re commerciogue interdico“. (Paul.
Sent,

Lib. ÎL. Tit. 4, $4) v. şi legiuirea Valachiei din 1834
(Capit.
VII. Regul. Organic) care, iuspirându-se de ideile Romane
,
pune
pe
râsipitori sub îngrijirea obșteștei epitropii. Răsipit
orii
acestei legiuiri aveau un epiirop. (Codul Caragea. Art. şi înaintea
3 Partea [.
Capit. 5.) Sub codul Calimach, răsipitorii aveau
curator. (Art.
351 $ 4.) V. cu toate acestea Art. 331 din acelaș uncodice
(251 Austriac), după care epitropiea, se putea prelungi
peste 25 de ani şi
pentru răsipire,

Majorul poate fi interdis și astădi pentru
după câte-va
legislațiuni străine: V. de pildă, Art. 487 cod.răsipire
Olandez, Art. 333

Drept străin,

9
*)

din codul Cant. Friburg, Art. 213 Cant, Berna,
Art. 324 Cant. Zurich, Art. 100 Cant. Grisons, Art. 251 din
codul Austriac (331 Calimach), Art. 1987 cod. Sacsoniei, ete.
— In Angliea, din contra, răsipitorul își păstrează esercițiul tuturor
„Sed solet Rome prafectus urbi, vel pretor,drepturilor sale.
et in provinciis presides
ex inquisitione eis dare curatores.t
(Instit. Lib. L. Tit. 23, $ 3 și 4.)
>>Sed per intervalla quo perfectissima sunt, nihil
curatorenm, agere,
sed ipsum posse Furiosum, dum" sapit,
omnia alia facere, que sanis hominibus et horeditatem adire et
(L. 6 în medio, Cod. Lib. V. Tit. 10.) — V. Art. 357 competunt.“
cod.
Calimach$ 3 care
prescrie rânduirea unui curator acelor
în desevârșită vârstă căduți
în nebunie, sau întru alte metehne
a minţei. V, şi Art. 331 din acelaș codice (251 Austriac), după
care
comisiea epitropicească putea să prelungească epitropiea și peste vârsta,
de 25 de ani, pentru
metehnele minței sau a trupului,
ori
pentru
văsipire, sau pentru
alte pricini mari a epitropisitului,
In Valachiea, acei nebuni și
lipsiţi de minte nu aveau nică curatori,
nici epitropi, dar ei erau
incapabili de a contracta, căci ori ce
toemele ale lor erau anulabile. (Art. 2. P. 1.

Cap. 4, codul Caragea şi Art. 8 Leg.
din 1834.)

7
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CAUSELE INTERDICȚIUNEI. — ART, 435.
că eanu poafe să facă obiectul unei convenţiuni, unei încuviințări, unei desistări, sau a unei transacţiuni în genere. ') (Art. 5.)

Nimine nu se poate deci asimila unui interdict, dânduși singur un epitrop, sau chiar un consiliu judeciar, și interdicţiea
“fe totală fie parțială (Art. 445, 458) nu poate să resulte de
cât din o hotărive judecătoreasă remasă definitivă. *)
Causele

Persoanele

interdicţiunei.

care pot fi interdise.

.

Art. 435.. Majorul care
de smiuteală, sau de nebunie
are intervale lucide. (Art. 155,
643—641 Pr. Civ. Art. 393 $

este în ostare obicinuită de imbeeilitate,
cu furie, trebue a fi interțlis, chiar și când
156, 434, 457, 913, 950—952. C. C. Art.
2 Cod. Pen. Art. 489 C. Er.)

*) Laurent. V.248.— Ruda

care ar fi provocat interdicțiunea nu poate

In realitate, nu esistă de cât o singură causă de interdicţie,
alienaţiunea mentală; însă această starea bolnavului se manifestă, fie prin imbecilitate, fie prin sminteală sau demență, fie
prin nebunie cu furie.
Imbecilitatea sau idiotismul?) (imbecillitas) resultă dintro or- Imberilitate,
idiotiam.
ganisaţiune necomplectă; în această stare omul este ca şi un
deci să renunţe la cererea sa (C. Nancy

şi Paris.

D. P. 66. 2,

142. D.P. 84. 1. 103), şi ea ar putea da curs acţiunei cu toate că
Sar fi desistat de la dânsa. Curtea Lyon. D. P. 54. 2.33.D.P.
— Moartea reclamantului n'ar împedica de asemene pe
79. 2. 191.
cele-lalte rude dea continua procedura începută. D. P. 19. 2. 269,
— Tribunalul n'ar putea însă
V. şi înfra, esplie. Art. 438 la fine.
pronunța înterdicţiea din oficiă, dacă persoana care ar fi provocat-o
War fi revenit asupra desistărei sale, căci această desistare cono renunțare la procedură. Laurent. V. 248 în fine—
stitue cel puţin
Contra. Cas. Fr. Dalloz. Repert. Interdiction. 244, nota 1.
Persoana interdisă n'ar putea, de asemene, să încuviințeze la
hotărîrea de interdicţie, să renunțe la apel, sau să se desiste de
apelul ce ar fi interjetat. Aubry et Rau. L. $ 124, p. 458. Demolombe. VIII. 474. Laurent. V. 248. Carr6-Chauveau. VI “(partea 11)
Quest, 3031 bis. V. şi D. P. 80. 2. 1%.

2 Demolombe. VIII. 471 şi 703 bis. Aubry et Rau. |. Ş 124, p. 458
— Smintitul nu
şi $ 138, p. 506. E. Lehr. Drept Germanie. 355.

poate, de asemene, provoca singur interdicţiea sa, sau rânduirea
unui consiliu judeciar. V. infră esplic. Art. 436, p. 302, unde se arată
controversa.—După câte-va legislaţiuni Germane (V. de pildă Art.

329 cod C. Zurich), persoanele care nuşi pot administra averea din

causa vârstei prea înaintate, sau a unei infirmități perpetue, precum ar fi perderea audului, a vederei, ete. se pot pune prin voința
lor sub tutelă, sub condițiune însă de a vesti despre aceasta pe
„
cei de al treile prin oare care publicațiuni.
3). Medicii. disting imbecilitatea de idiotism. Organisarea idiotului este
necomplectă, pe când imbeciliul are facultăţile sale, însă remâne
vecinic în copilărie. V. Esquirol. Maladies mentales. IL. Cap. 14. In-

terdicţiea poate deci să aibă loc cu toate că imbecilul
deservâşire idiot, Laurent. V. 249 în medto.

n'ar fi cu
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1.—TIT, XI.—CAP.

IL—ART,

435.

Nebunie cu
furie.

animal, pentru că este incapabil a concepe alte idei de cât acele care se referă la trebuințele sale fisice şi dilnice.
Sminteala sau smintirea (Art. 437) (dementia) provine din
tulburarea, facultăţilor intelectuale; în această stare, spiritul omului n'are nici o rândueală în concepţiunele sale; bolnavul
însă cele mai dese ori are intervale lucide.
Furiea (furor) este starea demenţei adusă la cel mai mare grad,
care impinge pe om la acte periculoase atât pentru dânsul cât
și pentru cei-lalți. Aceste sunt în genere cele trei caracţere ale
alienaţiunei mentale, însă nomenclatura legei este departe de
a fi complectă, căci medicii mai recunosc încă alte feluri de
nebunie care pot să deie loc la interdicţie, precum sunt: maniea
sau monomaniea, melancoliea ete. (Demolombe. VIII. 420.) Cu

Lipsa de moralitate, bă-

vor constata în fapt că individul care este obiectul acestei cereri nu este în stare a se cârmui singur şi a'şi administra averea, din causa desorganisărei facultăţilor sale mentale, guta
rebus suis superesse non potest.!) (Instit. Lib. IL. Tit 25, $ 4.)
Numai alienaţiunea mentală, ori care ar fi formele manifestaţiunei sale, poate servi de basă la pronunțarea interdicţiunei.?
Lipsa de caracter sau de moralitate, bătrâneţele cele mai -adânci,*) infirmităţile trupeşti care nu lasă nici o speranță
de
tămăduire,*) și chiar beţiea în exces și obicinuită5) care, după

Sminteală,

alte

trăneţe, be-

ție ete.

cuvinte, judecătorii

vor admite

interdicţiunea

de câte ori

) Art, 33 din codul Calimach (21 Austriac) pune mai cu dinadinsul sub
protecţiunea legilor

pe acei întru desevârșită nebunie, acei smintiţi
la minte şi acei aăiluzi, care, sau de istov sunt lipsiţi de
întrebuințarea minfei, sau sunt neputincioşi de a prevedea isprăvile
faptelor lor,
O slăbăciune obicinuită a minței ar putea da loc la
pronunțarea
interdicţiunei, cu toate că persoana atinsă de asemen
e infirmitate
n'ar fi cu desevârşire perdut usul raţiunei, dacă
asemene
ciune ar împedica pe pacient de a'şi ocârmui averea, şi persoanslăbăa sa.

Imbecilitate
senilă

Trib. Paris şi Curtea Riom. Dreptul pe 1881, No.74 şi D.P.
83.2.
70. V. şi Cas. Fr. D. P. 65. 1. 84 precum şi Demolombe.
VIII. 427.
Demolombe.

VIII.

433. — Imbecilitatea,

senilă

care este resultatul.
unei vieți îndelungate şi a slăbăciunei atâ
a trupulu
t
i cât și minei
ar putea însă să fie causa interdicțiunei şi mai
cu
naţiunei unui consiliu judeciar. (Art, 445.) Demol. loco samă a nomicit.
și VII. 9.
Demolo
mbe. VIII. 436.— Astfel, persoana care
4)
ar
avea
o
paralisie
de limbă mar puteafi interdlisă, dacă ea a pastrat
usul
facultăț
ilor
sale intelectuale. Curtea din Caen. D. P.
mani, persoanele supuse unei infirmităţi 80. 2. 241,948. —La Ropetuo lăborant) aveau un curator. (Lustit. perpetue (qui morbo perşi Art. 331 Cod. Calimach (251 Austriac.) $ 4, Lib. 1. Tit, 23) V.
Demolombe.

%)

VIII. 432. Laurent. V. 249. Curtea Rouen.
D. P. 65.2.
266.— În vechiul drept al Franciei, desfrăn
era o causă de interdicţie mai ales în privinţa femeilor. V.area,
şi legea 15, Dig. Lib.
21, Tit 10, după care se putea interdi
ce femeea care'și răsipea
bunurile sale: et

mulieri, que luzoriosă vivit, bonis interdici
potest.
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cum sa dis, este mama

tuturor vicielor, nu constituesc în sine

şi fără alte împrejurări

cause

îndestulătoare

pentru

a provoca

întergi ținea unei persoane.
Ardo-muţii nu vor fi de asemene interdiși, chiar când vor Surdo-muţii,
„A lipsiţi de cultură, de cât atunci când se va constata în fapt
că ei sunt lipsiţi de usul raţiunei lor.') Tribunalul va putea
însă după împrejurări să le rânduească un consiliu judeciar.
Legea cere ca lipsa raţiunei să fie obicinuită, adecă să fie Smintireoo stare ordinară a persoanei eare urmeadă a fi interdisă, căci ii
oare care fapte isolate şi trecătoare nar fi îndestulătoare pentru a motiva interdicţiunea,

chiar dacă ar denota

o desorgani-

sare a facultăţilor intelectuale, de unde resultă, că cine-va poate de
fapt să fie nebun, fără a fi cu toate aceste interdis:

ast-fel, ar fi, de

pildă, persoana care accidental ar fi fost lipsită de usul raţiunei prin o comoţiune cerebrală care în urmă sar fi tămăduit.”)

O dată însă ce alienaţiunea mentală este o stare obicinuită Intervale lu-

a pacientului, el va fi interdict, chiar dacă ar avea intervale
lucide, adecă chiar dacă din timp în timp el sar bucura de întregimea minţei sale, şi aceasta pentru a înlătura ori ce dificultăţi care ar naşte din cestiunea dea se ști dacă cutare persoană era sau nu întrun interval lucid în momentul când a
contractat,

ceea ce ar fi foarte

”

greu de constatat.*)

1) Laurent. V. 249. Demolombe. VIII. 437. -- Art. 816 după care surdo- Surdo-muţi.

mutul care nu știe a seri nu poate primi o donaţiune fără asistența Art 968 C.

unui curator este deci o escepţiune la dreptul comun care nu poate preptul Rofi întinsă la alte casuri. Cas. Rom. Bulet. Secţia I pe 1818, p. 84. man şidrept.
străin,
„Surdo-muţii, gice Art. 364 din codul Calimach (275 Austriac) de
vor fi şi smintiți la minte, remân de-apururea sub epitropie, ear
dacă după al 25-lea an al vârstei lor, se vor arata vrednică a'şi
ocârmui însuși lucrurile lor, fiind întru întregimea simţirilor, atuncă
nu li se vor rândui curatori împotriva voinţei lor, ei vor avea uu

avocat la, pricini

de judecată.“ V. și Art. 351 $ 6 din acelaş co-

dice. Codul Sacsoniei

(Art. 1982) cuprinde o disposiţie analogă cu

acea, din Ant. 275 Austriac şi 364 Cod. Calimach.

La Romani, din contra, surdo-muţii aveau în tot-dea-una un cura- Dreptul Ro-

tor. Instit. $ 4. Lib. [. Tit. 23.—lIn codul Italian (Art. 340), surdomuţii şi orbii din naștere sunt de asemene de drept sub curatorie,

și nu pot face fără asistenţa acestui curator de cât actele de administraţiune. (Art. 339 O. Italian.) Această curatorie nu încetează

decât atunci când tribunalul.îi declară capabili de a se îndeletnici

cu propriele

lor afaceri.

(Art. 340.)—In

Angliea, individii

surgi,

muţi şi orbi din naștere, adecă lipsiţi de o dată de toate sensurile
esenţiale sunt de drept presupuşi idioși. (V. Lehr. Drept Inglizesc. 15.)

2) Laurent. V. 250.—Nu

este nevoe ca hotârîrea care admite interdic-

țiea să declare espres că individul să găseşte într'o stare obicinuită

de imbecilitate, ci este de ajuns ca aceasta să resulte implicit din
considerentele hotărîrei. Laurent. loco cit. Cas. Fr. D. P. 48. 1.

230. D. P. 65. 1. 84.
3) Interdicţiunea este deci mai

necesară

atunci când

,
nebuniea

este

man.
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Art. 435 prevede că persoana care se găsește în condiţiele
de mai sus trebue a, fi interdisă; aceasta nu este însă esact

de cât în caz de

nebunie

cu furie,

pentru

că

numai

atunci,

ministeriul public este dator aprovoca interdicţiunea, din causa
scandalului și a pericolului ce starea pacientului produce în
societate. (Art. 437.) In toate celelalte casuri însă, smintitul
va
putea să nu, fie întergis, dacă, rudele lui nu provoacă această
mesură, căci tribunalul nu poate pronunța interdicţiea din
oficil, şi bolnavul va putea fi păzit şi îngrijit în familie sau
într'o casă de sănătate.!)
|
Critica coCodul Olandez merge şi mai departe permiţând tribunalului
dului Olandez. Art. 510 de a ordona, ca măsură de ordine publică,
detenţiunea pentru
—513,
un an a persoanei care urmează a fi interdisă. Acelaşi
drept
îl are tribunalul şi pentru răsipitori. (Art. 510—5
13 Cod.
Neerlandez.) Inţeleg pănă la un punct oare-care
ca furiosul să fie închis, pentru a nu compromite ordinea
de şi este cu putință ca regimul închisorei să agravez publică,
e boala
lui în
loc dea

Minorul poa-

te fi interdis,

Controversă.

o tămădui,

dar ca legea

să useze

de

aceeaşi
asprime în privinţa răsîpitoruluii, care nu face nici
un
reu nimărui, aceasta n'o pot pricepe. Răsipitorul trebue,
întradevăr,
să fie împedicat de a'și nimici averea, dar nu să
fie
lipsit de
libertatea sa, căci răsipirea nu este un delict.
Art. 435 vorbeşte numai de interdicţiea majorului,
fără a gice
nimic despre acea a minorului, de unde unii au
tras conelusiunea că minorii nu pot fi intergişi, pentru
că acei neemanintermitentă, de cât atunci când ea este perma
nentă, pentru că, în acest
din urmă caz,
dăunător,

este cu neputinţă ca smintitul să facă
vre un act
din causă că nimine war voi să contractez
e cu dânsul,

şi pentru că,

mai

mare

lombe.

Necesitatea
unei legi în
privința
smintiţilor.
Lacună, Rezul. din 1867.

în ori ce caz,

ușurință.

contractul

Ducaurroy. IL. 712.

VIII. 430. Duranton.

Ii. 715.

ar

putea fi anulat cn

Laurent,

V. 250.

cea

Demo-

*) Laurent. V. 251.— Este de observat că
atât în laşi cât și în Bucureștă esistă anume stabi
limente pentru
insă nici o lege nu reglementează inter căutarea boalelor mentale,
case. Noi nu avem în această privință narea nebunilor în aceste
de cât un regulament din

15 Iulie 1861 elaborat de cătră consiliul

medical superior pentru
primirea şi eșirea smintiţilor din
spitalul de smintiţi. (Vedi acest
Regul

. în Vol. 1 a coiecţiei lut Bujureanu,
nici întrun caz nu poate să ție loc legă medicale, p. 1105),
de lege. In Franciea
ȘI în alte țări, asemene legi esistă de
mult.
(Vegli în privința Franciei, legea din 30 Iunie 1838,
care

Repert. Dalloz, yo aliene, No. 37,
nota 2), earpentru Belgiea, vedi legea
341—348, Partel, Tit. 18 din codul din 18 Iunie 1850.) Vegi şi Art.
posiţiuni se găsesc traduse în Repet Prusac. Aceste din urmă dis. lui Dalloz, vo aliâns, p. 431,
nota 4, şi merită toată atenţiunea
cetito
rului. La noi corpurile legiuitoare sunt de altmintrele
foarte roditoare în fel de fel
de legi,
însă la aceasta nu ne am gândit
pănă acum. Să sperăm că
asemene
Jacună ya înceta de curând a
esista şi în ţara noastră,
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cipați sunt de drept.sub tutelă, ear în privinţa celor emancipaţi, pentru că ei pot fi puşi din nou sub tutelă sau sub puterea părintească prin revocarea emancipaţiunei.!) Această părere nu este însă admisibilă, pentru că minorul care ar fi furios ar compromite ordinea publică ca și majorul; cât pentru
minorul care ar fi pur și simplu lipsit de rațiune, fără a fi furios, interdicţiea îl va împedica de a se ruina în câte-va dile
după ajungerea

lui la majoritate. Posibilitatea interdicţiunei mi-

norului resultă chiar din Art. 437, care vorbind de interdicțiea furiosului se serveşte de cuvântul general persoană care
cuprinde şi pe minori. Apoi, Art. 155 și 156 presupun chiar
interdicţiea minorului, de vreme ce aceste teeste obligă pe tutorul sau curatorul care ar face oposiţie la căsătoriea minorului pentru causă de smintire, să provoace interdicțiunea lui.
Minorul chiar neemancipat trebue să poată fi intergis ca şi majorul, pentru că el are la 16 ani capacitatea de a dispune prin
testament într'o limită oare care. (Art. 807.) Dacă legiuitorul
nu vorbeşte de minori, ci numai de majori, causa este că el
gândindu-se

mai mult

la interesele băneşti

ale persoanei

care

urmează a fi interdisă, a prevădut numai casurile care se întâmplă cele mai dese ori (de eo quod plerumgque fit). Să nu se
dică că în privinţa minorului emancipat, interdicţiea ar fi fără
nică un interes din causa revocărei emancipaţiunei care ar face
să între earăşi sub tutelă sau sub puterea părintească (Art. 432),
căci asemene. revocare mar mai fi cu putință în caz când minorul mar contracta nică o obligaţiune excesivă, sau când obligaţiunele sale mar fi fost reduse de justiţie potrivit Art. 430
$ 2. Acelaşi argument esistă și în privinţa emancipărei tacite
care este irevocabilă. (Vedi supra, p. 287.) -Interdicţiea minovului este deci utilă şi în unele casuri chiar neapărată; ea tre-

bue deci să fie cu putinţă.”)
1) 'Taulier. EH. p. 102. Merlin. Repert. Interdiction. TP. VIII. p. 493. Dreptul Ro$ IV. No. 1.—Si la Romani, minorului smintit nu se rânduea uncu- n an şi Cod.
Art.
rator ca smintit, ci numai din causa, vârstei sale: „ideirio putavi, Olandez.
518.
etsi minor vigintiquinque annis furiosus sit, curatorem ei non ut
furioso, sed ut adolescenti dari, quasi tatis esset impedimentum.

Et ita definiemus, ei quem etas cure vel tutelze subjicit, non esse

necesse quasi dementi quzeri curatorem.“ (L. 3. $ 1. Dig. Lib. 26.
Tit, L. de tutelis.)—Art. 518 din codul Olandez prevede că minorul care se află în stare de smintire, imbecilitate sau nebunie cu
furie remâne sub

autoritatea tatălui şi a mamei

sale,

sau a epitropu-

lui, neputând însă să fie internat întrun spital fără autorisarea tribun.
2) Demolombe. VIII. 442. Laurent. V.252, Ducaurroy. IL. 711. Aubry
et Rau. 1. p. 458. Mourlon. I. 1214. Valette. Faplic. Som. p. 344
urm. şi Cod. Civ. p. 595 No. II. Demante. Il. 262 bis. III. Mar-

cade. ÎI. 309. Toullier D. [. (part. HI) 1314. Jurisprudenţa este în
acelaş sens. Vegi D. P. 52. 2. 31. D.P.63. 5. 218.—Art. 324din
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Consilii ju-

deciar.

Minoritatea

1.—TITLUL XI.—CAP. II.—ART: 436, 437,

Aceeași soluţiune este admisibilă şi în privinţa rânduirei unui

consiliu judeciar. (Demol. VIII. 443 şi 696. V. şi esplic. Art. 458.)
După Art. 331

din

codul Calimach

(251 Austriac), epitropiea

poate
putea fi prelungită peste vârsta legiuită de cătră comisiea epipeste majori. tropicească pentru metefmile minţei sau ale frupului ),
pentru

bire între co- Tăsîpire și pentru alte pricini

mari.

Astădi

însă, aceasta

nu mai

dul Calimach este cu putință, pentru că nimene nu poate fi lipsit de
dreptul

Neil2% de a dispune de persoana şi de averea sa de cât prin efectul
interd
icțiunei. (Boileux. II. p, 541. Magnin.
Persoanele
Art. 436.

care

pot să provoace

I. 819.)

interdicţiunea.

Ori ce rudă este primită a provoca interdi

cțiuhea rudei
sale. Asemene și unul din soți în privinţa celuilalt. (Art. 437,
6760.C.
Art. 643—647 Pr. Civ. Art. 490 C. Fr.)
Art. 437. In caz de nebunie cu furie, dacă interdicţiunea
nu este

-

provocată, nici de soţ, nici de rude, ea trebue
să fie
curor, care în casuri de imbecilitate sau de smintire provocată de propoate asemenea a
0 cere în contra unei persoane?), însă numai când
nare
nică soţ, nici
soţie, nici rude cunoscute. (Art. 456, 439 C. C.
Art. 643 urm. Pr. Civ.
Art. 55—58 Regul. din 24 lunie 1865 pentru
cheltueli.—[,. din 29 0Qetomb. 1877 p. atrib. minist. public. Art. 491
C Fr.)

Înterdicţiunea nu poate fi provocatde
ă cât de persoanele

cărora

legea, conferă

anume

acest

drept,

pentru

că

ordine publică, după cum am vEdut supră, p. 294; ea este de
de unde resultă că cererea de interdicţie va trebui să fie
în princip respinsă,
fără
chiar ase

cerceta

dacă

causele

ei sunt întem

eiate, de câte
ori asemene cerere ar fi făcută de alte
persoane de cât de
acele în drept. (Laureut. V, 253.)
|
Persoanele
Persoanele îndrituite a provoca interdicţiunea
unui smintit
îmate 3 sunt rudele acestui smintit, ori cât de
depăr
tate
ar
fi (Art. 676),
terdigțiea. fără deosebire de linie sau de spiță,
fie înrudirea legiuită sau
chiar firească, dacă ea, este legalmente const
atată, adecă prin recunoașterea silită sau de bună voe.?)
codul Italian pune pe minor pe acceaşi
treaptă cu majorul, ear
după Art. 325 din acelaşi codice, minor
ul
interdis de cât în ultimul an al minorităţei. emancipat nu poate fi
Vegi și Art. 487 dia
Ante-proiectul de revisuire Belgian,
după care ori ce persoană poate
fi interdisă, când se găseşte înt”o stare obici
nuită de insanitate de
spir
— it
Proie.
ctul primitiv al codului francez preve
dea numai in» terdicțiunea minorilor emancipați, însă acest
art. a fost eliminat în
urma observaţiunelor

tribunalului de casaţiune care voea ca interdiciunea să fie aplicabilă și minorului neemancipa
t. Demol. VIII. 440.
1) Prin metehnile minţei, codul Calim
ach
metehnile trupului infirmităţile grave:

*) Din faptul că legiuitorul
general de persoană

pa,

întrebuințează

resultă că şi minorii

pagina 299, nota 1 şi 2, unde

2) Demolombe.

înțelege nebuniea,

în acest articol
pot

fi intergişi.

se arată controversă.

VIII. 448.— Copilul natural recunosent

ear
“

prin

Vedi

su-

cuvântul

ar putea

cere
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Copilul poate deci provoca interdicţiunea părintelui sau ori cărui Copilul poate

ascendent al seu, această acţiune neavând nimic de ireverenţios.') e
Legea conferind acest drept ori cărei rude îu genere,

se dentului.

înțelege că el aparţine chiar rudelor minoare sau interdise, însă
în asemene caz, acţiunea se va esercita în numele minorului sau

a interdictului de cătră epitropul seu, fără autorisarea consiliului de familie, căci nici un teest nu prescrie asemene autorisare. ”)
"Poate rudele esercită acest drept cu acelaşi titlu, de unde Rudele cele
.

x

x

xesultă că rudele

cele mai

>

x

depărtate

:

„

-_maidepărtate

ar putea provoca interdic- pot esercita

țiunea, cu toate că cele mai apropiete ar păstra, tăcerea.*)

acţiuneaîn

Interdicţiunea însă ni'ar putea nică într'un caz să fie provo- 194 gel

cată după cererea, afinilor sau cuscrilor smintitului: 1“pentru că
legea le refusă
şi 2%, pentru că
feri o garanţie
are ființă, afinii

implicit acest drept,
afecțiunea este prea
serioasă; cât pentru
neavând vocaţiunea

piete.

conferindu'l numai rudelor;
slabă la dânşii spre a ointeresul bânesc el nuși
de a moșteni.*)

interdicţiea tuturor rudelor de pe mamă, pentru că el întră cu desevârşire în familiea mamei sale (Art. 652, 677, 6178.) Acelaşi drept. îl are

şi mama faţă cu descendenții copilului seu.

1) Demolombe. VIII. 449. Laurent. V. 254. Aubry et Rau. |. $ 125,
p. 459. Toullier. D. I. (parte II.) 1313.
.
Copilul adoptiv ar fi în drept se provoace interdicţiea adoptă- Interdicţiea

torului, şi reciproc, însă el n'ar putea provoca interdicțiea rudelor adoptătoru-

păriatelui seu adoptiv, pentru că nici o înrudire nu esistă între
dânsul şi aceste persoane. (Art. 315.)
|
2) Demolombe. VIII. 452, 454. Vegi și D. P. pe anul 1863. [. 279
precum și D. P.pe 1849.2.256.—Contră. Larent. V. 254 care prescrie
autorisarea

consiliului

de familie,

asimilând

aceste

wi

acțiuni cu acele

— Vedi şi Delvincourt. I. p.
imobiliare, din causa însemnătăţei lor.
mar avea dreptul
epitropul
care
după
135,
p.
asupra
3
nota
322,
de acţiune de cât atunci când minorul ar fi moștenitorul presumtiv al smintitului, ceea ce este contrar însuși teestului Art. 436.

33 Laurent. V. 255. — Neadmiterea interdicţiunei după cererea unora pespingerea

după
din rude nu împedică pe celelalte de a o provoca din nou pentruacţiunei
unora
cererea
juImerul
succes
cu
specie
în
invoca
aceeași causă, neputându-se
decat, de vreme ce ruda a cărei acţiune s'a respins nu avea man- din rude nu

dat de a represinta toată familiea în instanță,

Lipseşte deci unul Ce e eTalte.

din elementele lucrului judecat. (Art. 1201.) Laurent. loco cit. — Controversă.
Contră. Demolombe. VIII. 466, după care respingerea interdicţiunei ar produce efectele sale erga omnes, ca şi hotărîrea care ar

admite interdicțiea.

Această soluțiune este adevărată

în privința

punctului din urmă, pentru că în caz de a se admite interdicțiea,
starea smintitului este schimbată, pe când nici o schimbare nu sa
produs în capacitatea sa la caz de respingerea ințerdieţiunei.
Ori care ar fi soluțiunea ce sar admite în această privință, nu Intervenţie.
mai

remâne

nică o îndoeală

că rudele

care

ar fi stat la

o parte Art. 247.

vor putea să intervie în instanța de interdicțiune care sar fi angajat de alte rude. (Art. 247 urm. Pr. Civ.) Demol, VIII. 461.
4) Laurent. V. 256. Demolombe. VIII. 468. Aubry et Rau. 1. $ 125,_

p. 459. 'Toullier D.1. (parte 11) 1317. Durant. III. 718.

Pr. Civ.
Afini.

Ducaurroy. Controversă,
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Smintitul mu
Interdicţiunea nu va putea de asemene să fie pronunțată din
poate
cere
în”
oficii
de cătră ajudecători,*) nici după cererea amicilor, ori a
suşi interdicLe
.
o.
s
ţiea sa. Con- creditorilor smintitu
lui (Demol. VIII. 47 5-41), nică
după cererea :
troversă. a, însuși smintitului, chiar dacă asemene cerere ar fi făcută întrun momentde luciditate a spiritului, pentru că aratarea persoanelor prevădute în Art. 436 este limitativă.?
|

Unul dinsoți
Fie care
poate pro” luialalt, cât
voca interdicţiea celui1. 713.
alt.
şi Cod.

soţ are însă dreptul de a provoca interdicţiea cetimp căsătoriea nu este desfăcută,*) chiar și în urma
Demante. Il. 263 bis II. Valette sur Proudhon. II. p. 520
Civ. p. 598. C. Caen. D. P. 63. 1. 279. — Contra. Curte

din Gand. Repert. Dalloz. Interdiction. 35 și Delvincourt, [, p. 322,
nota 3 asupra p. 135, după care afinul ar putea provoca interdic-.
țiea, dacă soţul care ar produce cuscriea este încă în vieață
sau a
lasat copii. (Argum. din Art. 188.) Această părere este însă
inadmisibilă, pentru că de şi afinii sunt puşi pe aceeași treaptă
cu rudele de sânge de câte ori este vorba de a se rândui un
epitrop
- minorilor (Art. 357, 358, 360, 362, 364 ete.), totuşi
nici o analogie nu esistă între ambele casuri, căci în casul dintăi,
starea minorului

nu se discută şi nu se schimbă câtuşi de puţia, pe când
interdicţiunea are tocmai de obiect de a face pe smintit incapabil
din capabil ce era, aşa în cât smintitul nu este
minorului de cât în urma pronunţărei interdicțiunei. asemânat
(Art.
448,
454.)
Din împregiurarea că afiniă pot fi chiemaţi la compunerea
, consiliului de familie spre a'și da părerea asupra stărei minței
persoa„nei care urmează a fi interdisă (Art. 440 şi 442)
nu
resultă,
după
cum pretinde curtea din Gand, că ei ar putea provoca
interdicţiunea, pentru

|
Dreptul RoTan.

că atunci acelaş drept ar trebui să'l aibă şi prietenii
care şi ei pot compune consiliul, de familie
(Art. 359 şi 440), ceea ce este inadmisibil.
1) Laurent. V. 253.—lLa Romani, din contra,
magistrații puteau provoca din oficiă interdicţiea răsipitorilor. (Argument
Instit. Ş4 Lab.

L. Tit. 23 și L. 1. pr. în medio, Dig. Lib.

27, Tit. 10.)
=) Mourlon. I. 1276. Laurent. V. 259. Demolombe
. VIII. 479—414,
Aubry et Rau. 1. $ 124,p. 458, $ 138, p.
506. Valette sur Proudhon. II. p.521 şi Epic. Som. p. 348. Durant.
III. 794.— Contra.
Marcade. II. 312. Ducaurroy. 1. 713. Demante.
II.
263 bis. II, Această din urmă părere este cu atât mai
inadmisibilă, cu cât în redacţiunea definitivă a codului francez sa eliminat

disposiţiunea din
proiectul primitiv care permitea, oră cărui
major
incapabil
de a admibistra averea sa de a cere rânduirea
unui consilii judeciar. —
In fine, după Toullier, 1. (Parte II)
1393, smintitul n'ar putea pro-

Desfacerea

căsătoriei în
Curs proce-

%)

voca însuși interdicţiunea sa, ci numai
rânduirea unui consilii judeciar, conform vechei Jurisprudenţe franceze,
însă şi această disiincţitne este inadmisibilă, pentru că nominaţiunea,
acestui consilii
schimbă pănă la un punct. oare care
a persoaneica Şi interdicţiea. (Vegi şi 'snfră, esplie. Art. capacitate
445.)
Acţiunea,

pornită

de

unul

dia soți în

timpul căsătoriei n'ar mai produce nici un efect, dacă în cursul proc
edurei
» toriea ar fi fost desfăcută și hotărîrea de divor interdicțiunei căsăţ ar fi fost transerisă
(Laurent. V. 251), însă, se înțelege
că rudele soţului smintit ar putea săşi însnşească acţiunea prin
o intervenţie care nu va putea
să aibă loc de cât în -prima

instanță. (Art. 328 Pr, „Civ.
*
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separaţiunei de patrimonii, şi aceasta atât din causa sprijinului şi
ajutorului ce trebuie să'și deie unul altuia (Art. 194), cât şi din cau-

sa dreptului de moștenire care esistă între dânşii.*) (Art. 6179.)
In fine, legea conferă dreptul de a provoca interdicţiunea și Dreptul mi- ”
ministerului public, cu următoarea, distincţiune : în caz de nebu- "et, public,
nie cu furie, procurorul este dator a provoca interdicţiea, dacă
ea nu se provoacă de rudele arătate în Art. 436, pentru că
în asemene caz, ordinea publică este în pericol.?) Procurorul

când esercită această acţiune este parte principală, ca şi când
cere anularea

unei

căsătorii.

(Art. 1. lit. B. L. din 29 Octomb.

1811.) In caz însă de imbecilitate şi de sminteală, acţiunea procurorului este facultativă și nu poate fi esercitată de cât atunci
când smintitul

nare

nici o rudă

cunoscută

din acele aratate în

Art. 436, sau când acele rude sunt în imposibilitate de a esercita acţiunea. (Demolombe. VIII. 463.) Esistenţa unei rude, ori
cât de depărtată ar fi, închide deci dreptul minist. public, pentru că la caz când

nebunul

nu

este furios,

societatea

nu este

în pericol şi interdicţiea interesează numai familiea smintitului.
Autoritatea

competentă

de a pronunţa interdicţiunea.

Art. 438.
Ori ce cerere de interdicțiune (şi trebue adaos sau de
vânduire a unui consiliu judeciar) se va face cătră tribunalul de prima instanță. (Art. 299, 439 urm. 445, 459 C. C. Art. 58, 69, 643 urm.
Pr. Civ. L. din 29 Octomb. 18177. Art. 492 C. Fr.)

Tribunalul civil este singurul competent spre a pronunţa interdicțiunea,

pentru

că este vorba în specie de schimbarea ca-

pacităței unei persoane.?) 'Pribunalul competent va fi acel al domiciliului smintitului,

conform

dreptului

comun:

actor sequitur

forum rei.*) (Art. 58 Pr. Civ.)
1) Femeea nu va putea porni asemene cerere contra barbatului fără
autorisarea justiţiei, conform dreptului comun, (Art. 197, 200, 204.)
Laurent. V. 251 şi IH. 108. Demolombe. IV. 126. Trib. Lyon.D.
P. 13. 3. 7. Mareadă. 1]. 310.— Contra. Auby et Rau. 1V. $4172, p. 125.

2) Cheltuelele necesare pentru această acțiune, de vor fi, se vor avansa
de casierul judeţului după ordonanța preşedintelui. (Art. 56 Regul.

p. cheltuelă din 24 Iunie 1865. Vegi și Art. 20 $ 10 din L. Timbr. de

la 1886 eare scuteşte de timbru cererile emanate de la minist. public.
3) In Angliea, alienaţii sunt cuprinși încă din vechime, sub numele Dreptul înde lunatici și idioţi. Alienaţiunea mentală se constată în această
glizesc.
țară prin verdictul juraţilor, în urma unei cercetări de lunatico înquirendo făcută înaintea unui master în lunacy, Sau prinun cer-

tificat a unui master în lunacy, dacă starea
tentă şi nu lasă nici o îndoeală. In urma

smintitului

este pa-

acestei constatări,

lor-

dul cancelar sau magistraţii Inaltei curţi instituese o comisiune (committee) pentru aîngriji de persoana şi de bunurile smintitului. Vegi
Lehr.

4)

Drept

Demolombe.

Inglizesc.

15—80

şi Laurent.

Drept

Intern. VI.

SI.

VIII. 482. Laurent. V. 261. Aubry et Rau. I. $ 125,

p. 459. Marcade, H, 313; Ducaurroy. 1. 116.—Curtea din Bordeaux
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Tribunalul
"Tribunalul domiciliului o dată sesisat prin cererea, în interdomiciliului
q: aş:
A
:
Y
oi.
:
A
vemâne
com. dicţie
remâne
competent, chiar
dacă smintitul ar schimba în
petent, chiar urmă, domiciliul seu:") ubi acceptum este semel judicium, îbi est
în wma stă” nem Șihabere debet. (L. 30,. Dig.
Lib. V., Tit 1, de judiciis)
mutărei pârtg
tnlai.
Dacă cererea a fost făcută la un tribunal necompetent, pâ-

ritul poate declina competenţa în limine litis (Art. 108 Pr. Civ.)

sau să renunțe la acest drept, în care caz interdicţiea ar fi valid pronunţată,?) pentru că fiind vorba în specie de o competență,

ratione persone,

nulitatea

este acoperită prin tăcerea părţilor.

Persoanele
Cererea în interdicţie se va îndrepta în contra smintitucontra
cărora Ip
qi
e
:
.
.
PAR
se îndreaptă
LUĂ Singur,
dacă> el este major;
în caz de minoritatea, lui, acțiu
cerer
în in-ea
nea se va îndrepta atât în contra lui cât şi în contra epitro-

terdicție.. pului seu?) (Argum. din Art. 442, 446 C.C. şi 645, 646 Pr.

Interdicţiu-

Civ); ear dacă el este emancipat, acţiunea se va îndrepta atât
în contra lui cât şi în contra curatorului seu. (Vedi supra, p.
213, nota 3 la fine, unde se arată controversa.)
In caz

de

a se urmări

interdicțiea

unei

femei

măritate,

ea

nea ini fe va
trebui
să fie autorisată de barbatul seu, sau în lipsa lui, de
mei măritate,
,
”
justiţie, de unde resultă că barbatul . va, trebui să fe pus în
causă, chiar atunci când interdicţiea, femeei sar cere de cătră
ministeriul public, pentru că femeea este scutită de autorisațiune numai cănd este urmărită înaintea judecăţei în pricini criminale, corecţionale și polițienești.4) (Art. 198.)
Moartea reDacă smintitul s'a severșit din viaţă, fie înainte, fie după inga iului terogator, însă înaintea pronunțărei hotărârei definiti
ve, acţiului în cursul nea, va fi stînsă ca lipsită de interes, şi ela muriţ
capabil;*)
de înterdis. €ar dacă reclamantul este acela care Sa sevârşit.
din viaţă în
ție.

— cursul

procesului

de interdicţiune,

atunci

cele-lalte rude

ale

smintitului vor putea să continue instanța începută, pentru că,
a admis că tribunalul reședinței are această competență
(Repert.
Dalloz. Domicile, 60), însă această soluţie nu se înteme
iează nică
pe un tecst de lege, căci numai când domiciliul este. necunos
reclamantul trebue să se adreseze la tribunalul reședinței (Art.cut,
58
Pr. Civ.) Nici procurorul

reședinței, dacă smintitul

„

n'ar putea

să se adreseze

are un domicil

cunoscut.

la tribunalul

Laurent. loco

cit.— Contra. Demolombe. VIII. 483. Și Repert. Dalloz.
Interdiction.
126, dem. Duvergier asupra lui Toullier. 1. (Parte
II.)
1319, nota
a. Numai pentru afacerile de competența judecătorului de ocol,
reclamantul poate acţiona pe pârâtla domiciliul sau reședința
sa, după aleŞerea lui.

(Art. 63. L. Jud. ocoale.) V. Tom.
) Laurent. V. 261. Demol. VIII. 482 în fine. V. .şi parte I.p. 263, nota 1.
Tom. I. parte, p. 270.
*) Laurent. V. 261.
Curte din Douai.

2. 254
) Aubryet Rau. 1. $ 109, p. 387 şi $ 125,D. p. P.460.55, Demol
„Și VII. 806. Laurent. V. 260. Bonachi. [. p. 860. V.supr ombe. VIII. 444
a, p. 117, nota 2,

8

Vedi cu foate aceste Boileux, II, p. 553,
care procurorular putea
să nu pue pe barbat în causă, fiind vorba în după
5) Cas. Rom. Bulet. Secţia I. pe 1883, p. specie de o măsură de ordine.
„94.2. 6. Demolombe. VIII. 480. Lauren 517. Curte Limoges. D. P.
t. V. 282 şi 312,
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INTERDICȚIUNEI.
— ART. 439—441,

pe de o parte, reclamantul neputând stânge procedura prin desistare (Vegi supra, p. 295), moartea lui nu poate să aibă un
efect mai

puternic

de cât desistarea,

ear pe de altă parte, pen-

tru că toate rudele smintitului au dreptul de a provoca interdicţiunea la un loc și solidarmente, adecă unul pentru altul.)
Procedura interdicțiunei.
Art.
farie, vor
marturi 2)
643 urm.
Art.

439. Faptele de imbecilitate, de smintire, sau de nebunie cu
fi arătate prin scris; cei ce vor cere interdicțiunea vor întățoşa
şi înscrisuri sprijinitoare cererei lor. (Art. 436, 1169 C. C. Art.
Pr. Civ. Art. 493 Cod. Francez.)
440. Tribunalul va ordona ea consiliul de familie format dapă

modul determinat la secțiunea IV a Cap. II de la tatlul AX, despre minoritate, despre tutelă și despre emancipațiune, să'şi dea părerea asu-

pra stărei în care se află persoana a cărei interdicțiune se cere. (Art.
351—360, 441 urm. C. C. Art. 644 Pr. Civ. Azt. 494 C. Fr.)

Art. 441.

Acei care vor fi provocat interdicțiunea

face parte din consiliul de familie; cu toate
copiii persoanei, chiar cerând interdicțiunea,
siliu, tără a lua parte la vot. (Art. 357, 383.
Art. 442.
După ce va primi părerea
piniunea medicilor competenţi, tribunalul va

nu vor putea

acestea, soțul sau soţia şi
vor putea fi admişi în con452 O. C. Art. 495 C.Fr.)
consiliului de familie şi oface interogatorii pâritului,

şi de nu va fi în stare a se înfățoşa în camera de chibzuire, se va face

la locuinţă de unul din judecători, însărcinat cu aceasta, însoțit de grefier. In toate ceasurile, procurorul va fi față la interogatorii. (Art. 443,

446 C. C. Art. 80, 211 wm.

227, 235,

645 Pr. Civ.

Art. 91 L Org.

Judec. —L. din 29 Octomb. 1877 p. atrib. minist. public. Art. 496 C. Fr.)
Art. 443. După cel dintăă interogatoriă, tribunalul va rândui, de
va găsi de cuviință, un administrator provisor spre aîngriji de persoana
şi averea pâritului. (Art. 442, 450 C. C. Art. 497 C. Fr.)
Art, 444. Hotărîrea asupra unei cereri de interdicţiune (şi trebue

adaos sau asupra cererei de rânduire

a unui consiliu judeciar)

după

ce s'au ascultat părţile, sau se vor fi chiemat legal, nu va putea fi dată
de cât în şedinţă publică. (Art. 72 urm. 86, 94 urm. 99, 103, 115 Pr.

Civ. Ast. 240, 460 C. C. Art. 498 Cod. Fr.)

a

Art. 446. In caz de apelaţiune în contra hotărîrei de prima instanță, curtea de apel va putea, de va găsi decuviință, a supune la un
nou interogatorii persoana în privinţa căreia sa cerut interdicțiunea, sau
a orândui un judecător spre a face acel interogatorii. (Art. 316 urm.
333, 6417 Pr. Civ. Art. 500 Cod. Fr.)
,
Art. 447. Hotărîrea curţei de apel sau a tribunalului de prima

instanță care va pronunța interdicţiunea, sau numirea unui consiliu, va fi,
după stăruința reclamanților, scoasă

afară, 5) comunicată

părţilor (sau

mai bine dis pârâtului) şi înscrisă în registre. In termen de 10 ddile va
fi afiptă în sala audienței

precum şi publicată prin monitor.

(Art. 445,

*) Iu acest sens sa pronunțat curtea din Caen (D. P. 19. 2.269) și

Demolombe aprobă această decisiune (VIII. 480 bis). ,
2) Marturii nu se înfăţoşează odată cu darea petiţiunei, ci se însem-

nează numai numele și adresa lor. (V. Art. 643 Pr. Civ care com-

3

plectează Ar. 439 din codul civil.)
,
,
Adecă se va scoate o copie de pe acea hotărire şi ge va comunica

părţilor conform Art. 131 Pr. Civ.

29
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CODUL CIVIL.— CARTEA 1.—TITLUL XI.—CAP, IL.—ART, 439, 440,
458 C. C. Art. 74, 121—137, 647 Pr. Civ. Art. 33 Regul. din 31 Mar
tie 1866. Art. 501 Cod. Francez.)
“

Cerere în

Cererea de interdicţiune se va face în dublu esemplar!) (Art,

interdioție. 70 Pr. Civ.)

cătră preşedintele tribunalului civil (Art. 68 Pr,

Civ.), sau cătră primul președinte,
secțiuni (Art. 20 L. Org. Jud. din
întrunească condiţiunele prescrise
scrisă pe timbru de 5 lei, dacă nu
blie (Art. 20 $ 10 L. Timbr. din

în scurt, dacă nu cu deamăruntul,

acolo
1865),
de Azt.
emană
1886),

unde sunt mai multe
petițiunea trebuind să
69 Pr. Civ. Ea vafi
dela ministeriul puşi vaarăta cel puţin

faptele de imbecilitate, de smin-

tire, sau de furie care au provocat asemene măsură. Actele justificative, precum ar fi scrisorile emanate de la pârit etc., vor
fi alăturate pe lângă petiţiune, care va mai cuprinde încă și numele |
_
marturilor ce urmează a, fi ascultați. (Art. 643 Pr. Civ.)
sodiu cere de
„_ Reclamantul va putea să producă în cursul instrucțiuneă și
* chiar în apel alți marturi, alte fapte şi alte acte de cât acele arătate în
petiţiunea introductivă de instanţă, aceste propuneri neconsiderându-se ca o cerere

nouă în sensul Art. 327 Pr. Civ., ei ca un mijloc

de apărare și de probaţiune. (Laurent. V. 263. Demol. VIII.
487.)
Convocarea
Preşedintele, după ce primește cererea

consiliului de

S
familie. Art. MUnică

440.

procurorului yadimpreună -

de

interdicțiune,

0 co-

:
cu toate actele2
justificative

și

:

numește un judecător spre a face raport pentru o
di hotărită,
(Art. 644 Pr. Civ.) In urma cetirei raportului şi a conclusiune-

lor ministeriului public

(Art, 2 LL. din 29 Octomb. 1877), tri-

bunalul poate respinge cererea

siliul de familie,. dacă reclamantul

de plano,
mare

fără a convoca con-

calitate de a o face, sau

dacă faptele propuse nu sunt de natură a servi de
basă unei
cereri în interdicțiune. 2) Dacă tribunalul găseşte cererea,
în princip admisibilă, el ordonă convocarea consiliului
de familie și,
a nnei comisiuni de medici spre ași da părerea asupra
stărei mentale în care se află persoana a cărei
interd
icţiun
e se
cere. *) (Art. 440 C. C. şi 644 Pr.
Civ.)
_

Lipsă denu-

.

1) Duplicatul se va comuniea pârîtului.

Toate aceste formatăliți nu sunt i

„

(Art. 70

şi 645 Pr. Cir.

preserise sub Puică de

nulitate. Laurent. V. 263. Cas. Fr. și Curte din
Lyon. D,P. 60.1.
195 şiD. P. 83. 2.12. V. cu toate acest
ea
Demo
lomb
e. VIII. 486.
) Laurent V. 267. Aubry et Rau. 1. $ 120,
p. 460. Demo
lombe. VIII.
489, 490. Marcade, IL. 314. Demante. II
266
bis,
Juris
prudenţa este
în același sens. V. D. P. 64. 1.86. D. P.69.3.90.D.
P. 78. 2. 12.
— In
urma avisu

lui consiliului de familie Și a cercetări medic
ale, tribunalul
ar putea de asemene să respingă
, la interogator. V. înfră, p. 311, cererea de interdicţie fâră a proceda
nota 1, unde se arată controversa.
*) pâcela numai se poate 'socot
i
de
Calimach (273 Austriac), carele se nebun, dice Ast. 360 din codul
publicaris

eşte de cătră comisiea
epiiropicească după ce cu
deamăruntul urmată cerce
tare a lucrărilor lui, și după cercetarea
socotinzei doftorilor vânduiți
la a-
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Părerea consiliului de familie este o formalitate substan- Formalitate
țială a cărei neîndeplinire atrage anularea hotărirei de interdic- substanţială,
țiune, și asemene formalitate fiind de ordine publică, neobservarea ei ar putea

fi propusă

pentru prima

oară în casaţie.

Judecătorii chiemaţi a pronunţa interdicţiunea vor lua de Tribun. nu
sigur în consideraţiune părerea familiei, mai ales când consi- A ea
liul va fi de părere că persoana a cărei interdicţie se cere, se consiliului.
bucură de întregimea minţei sale, însă se înţelege că judecătorii
:

nu vorfi legaţi prin părerea consiliului, ori care ar fi ea, nici
chiar prin resultatul cercetărei

medicale. 1)

Consiliul de familie nu este chiemat a se pronunța dacă Părereaconinterdicţiunea trebue sau nu să aibă loc, ci va trebui numai săşi Siliului.
deie părerea sa, după cunoștințele sale personale,

a cărei interdicțiune
minţei sale, și dacă

se cere

se bucură

dacă persoana

sau nu de întregimea

este în stare de ase îngriji de persoana şi

de averea sa. Resultatul însă va fi tot același dacă consiliul, în loc de
a se pronunţa astfel, a fost de părere că interdicţiea este admisibilă.*)
Deliberarea, consiliului de familie neconţinând nici o. decisi- Căile de re
une, ci numai

0 părere

asupra

stărei

mentale

a pâritului, nu deliberărei

poate fi atacată în fond. Cât pentru lipsurile de formă, ea va
putea fi atacată înaintea tribunalului conform dreptului comun
(Art. 638 Pr. Civ.), şi judecătorii vor putea s'o anuleze de câte
ori vor constata în fapt că interesele pâritului n'au fost în deajuns garantate, în care caz, consiliul
va fi chiemat ași da din
nou părerea sa. Deliberarea consiliului va putea însă să fie menţinută, cu toate că-ar cuprinde un viciii de formă, dacă ea aocrotit în deajuns interesele persoanei a cărei interdicţie se cere. (Laur.V. 266.)
Deliberarea consiliului de familie fiind esenţială şi având de
scop, pe de o parte, luminarea justiţiei, ear pe de alta, garantarea

intereselor

pâritului,

Art.

367

nu poate

consiliului de
638 Pr. Civ.

art 36 nu
în specie,

să fie aplicabil în

specie, de unde resultă că de câte ori consiliul nu se va întruni
la termenul hotărît, tribunalul va usa de toate mijloacele legale

(Art. 364) spre a face ca întrunirea, şi delibererea consiliului să fie cu
putinţă. În caz însă când war fi nică un mijloc de a complecta consiceasta.“ 'Tecstul francez

nu cere opiniea medicilor pe care o pre-

serie atât codul Calimach cât şi codul actual, ear codul Calimach.
nu prescrie interogatoriul pârîtului care astădi este de rigoare și
de ordine publică, (V. esplie. Art. 442, p. 310.)
.
1) Vedi Laurent. V, 267, V. şi considerentele curței noastre supreme
în decisiea No. 382, Bulet. pe 1880, S-a 1, p. 3178, 379.
2) Cas. Dr. D.P. 65. 1. 84. Laurent. V.265. Demolombe. VIII. 501.—.

Consiliul înainte de a'şi da părerea ar putea să eie informațiuni

de la reclamant, și chiar să interoage pe pârît pentru a se asigura
şi mai bine despre starea în care el se găseşte. Demolombe. VIII.
491, 498.— Contrd. Laurent. V. 265. — In oră ce caz, asemene intero-

gator p'ar suplini pe acel ordonat de Art. 442. C, Paris. D. P. 80.2. 117.

A
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Compunerea
consiliului de
familie. Art.
441.
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liul cu membrii actuali, tribunalul îl va compune cu alţi membri.
Consiliul de familie va fi compus şi convocat după dreptul
comun în materie de tutelă.!) (Art. 357 urm.) Persoanele care
au provocat interdicțiunea nu vor putea însă face parte din consiliul de familie, fiind părţi interesate: ?) memo auctor esse potest
în vem suam. Prin escepţiune însă, soţul și soţiea precum și copiii
pârîtului vor putea fi admiși în consiliul de familie, chiar când
ei ar fi provocat interdicţiunea; însă, în asemene caz, votul lor
va fi numai

Admiterea
copiilor şi

soțului care
n'au provocat,
interdicţiea,

consultativ,

ceea

ce însemnează

că ei nu vor lua

parte la deliberare, ci vor informa numai pe ceilalţi membri despre adevărata stare a pâritului pe care ei trebue s'o cunoască
mai bine de cât celelalte rude.
Cât pentru copiii și soțul care n'ar fi provocat interdicţiea
pârîtului, nu mai remâne nici o îndoeală că ei vor face parte din consiliul de familie şi vor avea chiar glas deliberativ, pentru că, în a-

semene caz, ei nu mai au nici un interes în causă. Tecstul nostru este -

mai lămurit în această privinţă de cât acel francez, şi controversa
care esistă asupra acestui punct în Francia nwși mai are fiinţă la noi,
căci, dacă aceste persoane

au vot consultativ atunci când au pro-

vocat interdicţiunea, de sigur că ele trebue să aibă vot delibe-

rativ, atunci când interdicţiunea nu este cerută de dânşii. ?) 1) Rudele persoanei a cărei interdicţie sau cerut pot fi eseluse din
consiliul de familie de câte ori ar avea un interes personal contrar acelei persoane,

Copiii reclamantului.

Lipsă de nulitate. Controversă,

Compunerea
consiliului
după admiterea inter-

dicției.
Femeea înterdictului.

*)

pentru că causele de incapacitate relative la

siliele de familie ale minorilor sunt aplicabile Şi la interdicţiune. Cas.conFr.
şi C. Chambery. D. P. 80, 1.436 şi2.9.D.P. 86. 1.72. Demol. VIIL.576.
Copiii persoanei care ar fi provocat interdicţiunea pot însă
face
parte din consiliul de familie. Art. 383 $4 cualte cuvinte nu este
aplicabil în specie la copii, pentru că cererea de interdicţ
ie nu compromite nici persoana, nică bunurile pârîtului, ci din contra
are de
scop apărarea lui. Cas. Fr. și C. Toulouse. D. P. 8.1.
11, 72,

Cu toate că reclamantul

ar fi luat parte în consiliul de familie

în contra disposiţiunelor Art. 441, deliberaţiunea nu va fi nulă,
dacă

interesele interdictului au fost în deajuns garantate, căci spiritul legei nu este de a admite o nulitate care mar face
de câta prelungi procesul şi a ocasiona cheltuieli zadarnice.
t.
-V. 265
în medio. In acest sens este şi jurisprudenţa. Vegi Lauren
D. P. 1845. 4.
323. D. P. 54. 2. 33
— Contra,
.
Aubry et Rau. 1. $ 125, p. 461și
Curte din Montpellier. Râpert. Dalloz. Interdic
tion,
nota 1.
In urma admiterei interdicțiunei, ne mai fiind însă11,contrari
etate
de interese, rudele care au provocat această
măsură pot face parfe
din consiliul de familie spre a rândui un epitrop
iterdietului. (V.
înfră, esplie. Art. 450.)

In cât priveşte femeea interdictului,
este incapabilă de a face
parte din consiliul de familie în urma eapronunț
ărei interdiețiunci.

(Art. 383 Ş 3.)

Singura capacitate pe

îi-o conferă Art. 452
prin escepţiune este numai aceea de a care
fi
epitropa
barbatului seu
A iuterdiet, Laurent. V. 289. Demol. VIII. 573.V.
şi
esplic.
Art.
450, p.322.
) Dacă această părere se poate susține
cu
succes

în Franciea

(V,
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după ce va primi părerea consiliului de familie Interogatorul
rânduiţi

de dânsul,!)

va cita pe pâriît pentru o

di ulterioară spre a fi interogat în camera de chibzuinţă, ear nu în şedință publică, respunsurile sale fiind mai în tot-dea-una cel mai sigur
mijloc de a se asigura de starea lui mentală. Interogatorul se va face
în camera de chibzuinţă spre a nu se da pe faţă starea în care else
găseşte, pentru că nu se ştie încă dacă interdicţiea are să fie admisă.
Numai hotărîrea se va pronunţa în ședință publică. (Art. 444.)
Pârftul va fi interogat

asupra

vârstei sale, asupra

cheltuele-

lor şi veniturilor de care dispune, asupra relaţiunelor sale familiare, asupra modului de administraţiune a averei sale, ete., căci ju-

pârîtului.

Art, 442,

Cestiunele
care se pun
pârîtului,

decătorii trebue să seconvingă singuri dacă el este încă în stare de ași
cârmui averea şi persoana sa. (Toull. D. 1. 1326. Demol. VIII.509.)
Dacă pâritul nu va fi în stare a se înfăţoșa, la tribunal, fie Interogatoriăi
domiciliul
din causă de boală, fie din alte împrejurări care se apreciează |! pâritului.
în mod suveran de tribunal,2) interogatorul se va lua la domiciliul seu de cătră unul din judecători, delegat în acest scop

de preşedinte, ?) în presenţa procurorului și a grefierului care va
Mareade. Il. 315, Laurent. V. 265 in medio, Demolombe. VIII. 500),
ea este cu atât mai admisibilă la noi, unde teestul Art. 441 este

— Soţul
mai lămurit şi mai bine redactat de cât în codul francez.

individului care urmează a fi interdis şi descendenţii lui vor fi deci
cu toţii de drept membri în consiliul de familie dimpreună cu frații
buni şi cumnaţii, având glas deliberativ de câte oră nu vor fi pro-

vocat

interdicțiunea.

De vor fi însă mai puţini la număr de cât

cinci, consiliul va fi completat cu alte rudenii, sau în lipsa acestora, cu amici. (Art. 358, 359.) In orice caz, numărul consilierilor
nu este limitat la noi ca în Franciea; că pot să fie deci cât de
mulți, numărul lor trebuind însă a fi în fot-dea-una fără soț. (Art.
a păși în lucrare.
366.) Presenţa. a cinci membri este suficientă pentru
(Art. 357 şi 365.) Membrii consiliului vor putea fi înlocuiţi prin mandatari. (Canr6-Chauveau. VI. parte Il. Quest. 3015. V. şi supră, p. 97.
1) Medicii se rânduesc din oficiu de cătră tribunal, Art. 212 Pr. Civ.
nefiind aplicabil in specie. Tribunalul va rândui unul sau trei medică (Art. 213 Pr. Civ.) preferind în tot-dea-una pe medicii specialişti
de boale mentale, dacă asemene medici se găsesc, Medicii vor depune jurământul căși vor îndeplini misiunea lor cu credință (Art,
218 Pr. Civ.) şi apoi vor esamina pe pârât de câte ori vor crede
de cuviință, a casă la dânsul sau în alt loc, dându'şi părerea lor
motivată. (Art. 219 Pr. Civ.) E vor putea fi recusați pentru ace,
leaşi cause ca şi judecătorii. (Art. 214 Pr. Civ.)

2) Când pârâtul, deşi legal citat în camera de consiliu pentru a fi in-

terogat, nu se înfăţoşează, cu toate că nare nici un caz de împedecare, nu este loc a se delega un judecător la domiciliul seu, şi
interdicţiea se va putea pronunţa în asemene caz fără ca el să fi
fost prealabil interogat. Cas. Fr. D. P. 16. 1. 50. V. şi p. 310, nota 5.
3) 'Pribunalul war putea delega în acest scop pe judecătorul de ocol.
C. Dijon. D.P. 18. 2. 39. Curtea însă poate delega pe un membru
al tribunalului, și chiar pe judecătorul de pace. V. inifră, p. 316, nota 3.

Rânduirea
comisiunei
medicale.

310

„CODUL CIVIL.— CARTEA 1. — TIT. XL—CAP,

subsemna procesul verbal!)
cu judecătorul

delegat

(Axt. 91

şi procurorul.

IL.
— ART, 442,

L. Org. Jud.) dimpreună
Acest proces verbal

se va

subsemna şi de pârit, după ce i se vor ceti respunsurile făcute
de densul.*) Dacă el nu voeşte sau nu poate subsemna, se va
face menţiune despre aceasta, conf. Art. 232 Pr. Civ. (Laurent.
V. 269.) Ministeriul public va trebui să fie în tot-dea-una față
la interogatorii,

Presenţa reclamantulti.

Interogatorul

chiar

când

el sar

lua la tribunal,

pentru că

este vorba de alipsi pe un individ de eserciţiul drepturilor sale
civile, ceea ce interesează societatea, (Art. 80 Pr. Civ. și Art,
2 Leg. din 29 Octombrie 1877.)
|
Legea nu opreşte pe reclamant de a asista la interogator
(Art, 299 Pr. Civ.); judecătorii însă vor putea să dispue, dacă
vor crede de cuviinţă, ca interogatorul să se eie în absenţa sa.
Tribunalul poate să rânduească mâi multe comisiuni medicale și mai multe interogatorii, dacă va crede de cuviință,
?
Acest interogator este o măsură de ordine publică şi un e-

“Perieab lement esențial al procedurei,
nulitate.

de unde resultă că lipsa Iyi va

atrage anularea hotărîrei de interdicţiune, sau de orânduire
a unui consiliu judeciar. Asupra acestui punct nu mai esistă
nici
o îndoeală, căci interogatorul este mijlocul cel mai. sigur
şi câte
odată unicul mijloc pentru a dovedi nebuniea. *) Curtea deci va
trebui să ordoane interogatorul, de câte ori e] Warfi fost făcut
în
prima instanță, căci altfel decisiunea sa ar fi casabilă,
„Lipsa inte: Ă Lipsa interogatorului war fi însă
un caz de nulitate, dacă
"pâritul ar refusa de a veni la tribunal, sau de
a respunde
întrebările ce i sar pune, și în asemene caz, interdicțiunea la
va
putea, să aibă loc fără îndeplinirea acestei formalităţi, căci
pâritul nu poate prin fapta sa, să împedice pe tribunal de
a urma
cu instrucţiunea înainte. (Comp. Art. 234 Pr. Civ.)
Acest refus
trebue să fie constatat de tribunal prin un anume
proces verbal. *)
1) Este nul oră ce act judecătorese

eşit de la o curte sau

tribunal,
sau în lipsa'i, de ajutorul seu.
Cas. Rom. Bulet. Cas. S-a 1 pe 1875, p. 47
şi Bulet. pe 1877, p. 13.
2). Procesul-verbal nu va reproduce numai
dacă nu este subsemnat

3)

de grefier,

arăta căutătura, rîsul, gesturile sale,

respunsurile pârîtului, ci va
ete. Laurent. V. 269.

Argument din Art. 443 care vorbind de
cel dintăi

posibilitatea de a se face mai multe. V. Demol. interogator, presupune
VIII. 512. Laur. V. 269,

*) V. Laurent. V. 268. Demolombe. VIII, 511. Cas.
D. P. 69. 1.230. C. Bordeaux şi Paris. D. P. 55.2. 105.Fr. D.P. 48. 1. 63.
D. P. 80. 2.111.—
Interogatorul făcut de cătră un membru al consili
ului de familie nu suplineşte pe acel ce trebue săl facă tribuna
lul. D. P. 80. 2. 117.
5) Pentru ca să esiste refus,
trebue

ca tribunalul

să constate sau că
pâritul nu s'a presentat la tribunal, cu toate
că n'a, avut nici un caz
de împedicare (V. supră, p. 309, nota
2), sau că iuterogatorul n'a
fost cu putinţă, chiar la domiciliul seu,
cător dimpreună cu grefierul şi ministeriulunde sa transportat un judepublic. 'Tribunalul,. cu alte
cuvinte, nu poate privi ca un refus din
partea, pârîtului simplul fapt
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In caz când tribunalul s'ar convinge din părerea medicilor şi Respingerea
a sfatului de familie că pâritul se bucură de întregimea min- eee ară

ței sale, el va respinge de plano cererea de interdicţiune, fără a procede la

a procede la interogatoriii, căcă interogatorul în asemene caz interogalor.
|
mar mai avea nici un scop.")
de reaCondamnacererea
simplu
şi
pur
De câte ori tribunalul va respinge
reclamanpoe

interdicţie,

reclamantul

va putea fi condamnat

la cheltuelele pro- tului 1a chel-

cesului (Art. 140, 144 Pr. Civ.) şi chiar la daune,
intă 2
crat cu rea credinţă. ?) (Art. 998 C. C.)

daune.
dacă a lu-tuelişi
Art. 140 Pr.
Civ. 998 0.C.

In caz când tribunalul nu va respinge de plano cererea de Art. 645 Pr.
Ci
interdicţie, €l va trebui neapărat să dispue prin o anume încheiere
chiemarea. pâritului la interogator, în modul mai sus espus, însă
mai înainte de a se procede la acest interogatorii, se vor comunica pâritului prin ministeriul portăreilor o copie de pe cerere

în interdicţie, copiea de pe părerea consiliului de familie şi de
pe cercetarea medicală. (Art. 645 Pr. Civ.) Pâritul, în urma acestor comunicări, nu va fi de îndată citat la interogator, ci i
se va da un termen oare care, cel puţin câteva dile pentru ca
el să'şi poată

aduce

despre toate faptele pe care se în-

aminte

temeiază cererea în interdicţiune. *)
“

Doate

aceste comunicări

nu sunt

prescrise

sub pedeapsă Lipsa acestor

de nulitate, în acest sens că pâritul war putea cere anularea pro- formalităţi.
cedurei urmate, dacă el a consimţit; a fi interogat fără îndeplinirea acestor formalităţi. EI va putea însă să ceară îndeplinirea

tuturor formalităţilor, şi tribunalul nu va putea considera lipsa lui

ca un refus dea respunde

la interogator, cât timp cerinţele Art.

că pâa nu veni la tribunal, dacă nu constată pe de altă parte
de
511.
VIII.
mbe.
Demolo
a.
înfățoș
se
vîtul ma fost în neputinţă de a
, 1.50.

Laurent. V. 268. Cas. Fr. D. P.60. 1.214. D. P.69. 1.229.D.P.16
| p. 466, nota
2) Laurent. V. 268. Demolombe. VIII. 502. Mass6-Verge.
curţei noasrentele
conside
și
sens
acest
15. Demante. II. 268. V. în
p.
tre supreme în decisiea No. 382, Bulet. S-a-I pe 1880, ar
lul
tribuna
că
vădut
319. V. şi supră, p. 306, unde am
respinge cererea fără a convoca consiliul de familie. — Contra.
ei Rau. [. $ 125, p. 461. Duranton. III. 734.

378 şi
putea
Aubry

Proiectul codu2) Demolombe. VIII. 525. 'Toullier D. L. (parte 11) 1323.antulu
i la daune,

luă francez prevedea de asemene condamnarea reclam
personal, însă
de câte ori el arfilucrat cu pasiune sau din interes
faţă cu
inutilă
ca
tă
elimina
fost
a
lă
genera
această disposiţiune
fi conînsă
putea,
va
nu
termenii generali a Art. 998. Reclamantul
cţiea
interdi
respins
fi
ar
lul
tribuna
când
damnat la cheltueli, atunci

esplie. Art. 445.
vânduind pârîtului un consiliu judeciar. V. infră,3019.
Demolombe. NecomunicaQuest.
11,
Paste
3) Carr6-Chauveau. Proced. Civ. VI.
rea ordonanOrdonanţa care dispune facerea interogatorului nu se ţei
— 5.
VIII. 50
de Cor
lege.
de
să
preseri
comunică pâritului, asemene formalitate nefiind
,
troversă
—
ction.
Interdi
Dalloz.
Repeit:
.
Bourges
Laurent. V. 269 şi Curte din
C.)
C.
220
Art.
şi
(Comp.
cit.
loco
mbe.
Demolo
90.— Contrd.
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645 din Pr. Civ. n'au fost îndeplinite. (Comp. Carr6-Chauveau. |.
op. cit. Quest. 3017 bis.)
AnchetesuDacă judecătorii nu sunt în deajuns de luminaţi prin primul

Woncatpe: interogator ce au luat pânitului, ei vor putea să ordoane alte
Civ.

interogatoare,

alte cercetări medicale, şi chiar ascultarea de mar-

turi după dreptul comun (Art. 185—210 Pr. Civ.), în caz când faptele invocate de reclamant sunt de natură a se proba cu marturi. *) (Art. 646 Pr. Civ.) Marturii se vor asculta sau în presența pâritului, sau în absenţa sa (Art. 646 Pr. Civ.), bună oară în
„caz de nebunie cu furie. 2) (Boitard. Procâd. Civ. LI. 1121 în medio.)
RânduireauFiind că îndeplinirea acestor formalități pot să întărgdie pro-

Wait” nunţarea, interdicțiunei, legea lasă la facultatea tribunalului de

sor. Ast. 443a rândui pâritului, la caz de urgență, un administrator provi80r, spre aîngriji, pănă la pronunţarea“ hotărîrei definitive, atât
de persoana cât şi de averea lui.) Această măsură un se
poate lua de justiţie de cât în urma, primului interogatorii, însă
ea poate fi luată în ori ce stare sar afla procedura, chiar și
în apel. (Demolombe. VIII. 514.)
.
Sentința se
Cestiunea, este însă de a se şti dacă acest administrator se
A ari va numi în ședință publică, sau în camera de chibzuinţ
ă? In
blică.
F'ranciea, sentința trebue să se pronunţe în camera de chibzuință (Art. 32 L. din 30 Iunie 1838), ear în Belgiea, se admite
soluţiunea, contrarie, din causa Art. 97 al Constituţiunei, după
care ori ce hotărîre trebue să se pronunțe în public. (Laurent
V. 271.) Soluţiunea din urmă este pare-mi-se admisibilă
şi la noi,
căcă tribunalul pronunţă în specie o adevărată hotărîre, de
vreme
ce stabilește o incapacitate în persoana nebunului, lipsindul
tru un timp oare care, de administraţiunea și disposiţiunea penbunurilor sale. Publicitatea sentinţilor admise de legea noastră
Ce 191
etPr.
plicabil în
specie. Con- troversă,
Art

1

5

)

îm
i rare
.
e
.
y
|
prejurarea
că3% cercetarea
prin
marturii
se faceA după>
comun, în forma ordinară, după cum se esprimă Art. 646 dreptul
Pr. Civ,,
resultă că membrii familiei nu vor putea fi ascultați
ca marturi,
Art. 191 fiind aplicabil în specie. Curte din Gand Şi Laurent
. V,
21— 6.
Contra. Curte Bruxelles. Râpert. Dalloz. Intevd
iction
,
10
şi
263, nota 1. Comp.
Din

Şi Art. 234 Cod. Civ

„Greşită re-

2) Art, 646 Pr. Civ. dice că, în asemene caz, pâritul va putea,
fi representat de cătră consiliul seu.

Axt.acţiune
646 a
Civ. Pr.

Ce a voit să înţeleagă legiuitorul
-€
€
„a
prin această€ espresiune?
Acest consili
u nu
Art, 445, nici administratorul provisor despre este acel prevălut de
care nu s'a numit încă, ci, /avou€ du defendeur,care vorbeşte Art. 443,
Demolombe (VIII. 522). Noi am tradus decă orbeş după cum îl numeşte
tor francez (693), fără a baga de samă că acest te tecstul corespundătecst, se referă la nişte
ofiţeri ministeriali care la noi nu

esistă. (V. Bonachi. |. p. 871.) Acest

3

“are deci la noi nici un sens, afară dacă
înțelegem prin consiliu

au
]
cărei interdicţiune se cere.
) Acest administrator poate fi şi femeea pârît
de vreme ce ea este epitropa lui la caz de interdicţiune, Laurent. V.ului,
212, Cas. Fr. D.P. 56.1.71.
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„chiar în ceasurile când desbaterile sunt secrete (Art. 86, 99 Pr..
Civ.

şi 240

C.

0.) de

astă

dată

treile, care trebue să fie preveniţi
lui, şi fiind că legea

nu prevede

interesează

chiar

pe

cei deal

despre incapacitatea pâritualt mod

de publicitate,

sin-

gurul mijloe de a aduce hotărîrea la cunoștința celor în drept
este numai pronunțarea ei în şedinţă publică.
In Franciea, se admite apelul contra unei asemene hotărîri Nu se poate
(Demol. VIII. 518), pentru că ea este o hotărire interlocutorie fuce apel con-

(înterdicere şi loqui),

adecă care opreşte

de a mai discuta

şi sentințe de.

care, prin urmare, prejudecă fondul afacerei, şi pentru că după cât odată cu
procedura franceză (Art. 451 $2 Pr. Fr.) hotăririle interlocu- sebire de la
torii sunt supuse apelului înaintea hotărirei asupra fondului. codul fran-

La noi însă, unde hotărtrile interlocutorii sau deslușitoare, după
cum le numeşte Art. 38 al legei curţei de casaţie, nu esistă, şi unde
legiuitorul nu vorbeşte de cât de hotărîri preparatorii sau pregătitoare (Art. 323, 336 Pr. Civ.), apelul nu se va putea face de cât odată cu hotărîrea care va fi admis interdicţiea.*) (Art. 323 Pr. Civ.)
Acest administrator nu este un epitrop, ci un mandatar spe- Adwministraa. torul provi. legale 2,?); el va tre:
star
i
oneste un
el deci * nu va fi supus ipotecei
Ca atare
cial.
bui însă să deie samă despre gestiunea sa, ca ori și care man- mandatar.

Consecințele
Xtar
prin:
nu numai . de dolul „cestui
datar 4 în genere. (Art. 1541), şi: va fi respundător

cip.
seu, dar şi de culpa comisă în eserciţiul mandatului seu. (Art. 1540.)
adPuterile
conmăsurile
la
Puterile acestui administrator se mărginesc
A
i
pâcare
servatorii și la actele absolut trehuitoare şi urgente pe
ritul ar neglija de a le face.*)
|
Elva putea fi revocat ca ori ce mandatar în genere, îndată ce va în- Revocarea
hi,
trece limitele mandatului seu. (Art. 1552 $1 şi 1553.) (Laur. V.212.)
de înActe
nică
împrumuta,
nică
deci
putea
va
nu
provisor
Administratorul

*) Analogie din Art. 38 alL. Curţei de Casaţie după care şi recursul străinare.
nu este admisibil în contra hotărîrilor pregătitoare şi deslușitoare
“ (ânterlocutorii) de cât tot odată cu hotărirea asupra fondului.—
DI. A. Q. Ionescu, argumentând din Art, 336 Pr. Civ. în care cuvântul prepavatorii, ar însemna după d-sa interlocutoriă, susţine

cu toate aceste că hotărtrile interlocutorii ar avea ființă și la noi,

şi că asemene hotărîri ar fi supuse apelului, ca şi în precedura
franceză, înaintea pronunţărei hotărîrei de fond (V. Dreptul pe 1881,
No. 7Î), însă asemene părere mi se pare prea puţin Juridică.
2) Marcade. TI. 316. Demolombe. VIII. 516. Taurent. V. 274. Valette. .

Explic. Som. p. 352, nota 1. V. şi supri, p. 150, nota 1.—Pro-

centele nu vor curge de drept în contra lui pentru sumele cu care
el ar fi remas dator în urma încheierei socotelelor, căci Art. 420
nu este aplicabil în specie. El va datori însă procentele sumelor

întrebuințate în folosul seu din diua întrebuințărei (Art. 1 5414), şi va a-

vea drept conform Art. 1550 la dobândile sumelor întrebuințate de dînsul din diua plăţilor probate. Cu alte cuvinte, nu se vor aplica acestui

administrator regulele tutelei, ci regulele de la mandat. Laurent. V. 274.

3)

Aubry et Rau. Î. $125, p.461, 462. Laurent. V. 272. Demolombe.
VIII. 215, Demante. Il. 269 bis.
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ipoteca, nici înstrăina averea pâritului fără autorisarea justiţiei |
care va apreciea dacă asemene acte sunt de o absolută necesitate. !)
Stare în juEI nu va putea, de asemene, să represinte în justiţie pe pârit, de
decată.
cât cu autorisarea tribunalului, pentru că pâritul nefiind încă
interdict wa încetat de a fi capabil. 2) Rânduirea acestui administrator provisor nu împedică deci pe persoana a cărei interdicţiune s'a cerut de a sta singură în judecată pentru apărarea
drepturilor sale. (Curte "Țărilor de jos. D. P. 80. 2. 140.)
Incetarea adMandatul acestui administrator provisor încetează: 10 prin resministrațiumei provi. Pingerea cererei de interdicţie; 2* prin moartea persoane
a i
căsorie.
zei interdicţie se cere; 3* și în fine, prin pronunţarea definitivă
a interdicţiunei.

Pronunțarea
hotărîrei.
Art. qqq.

Oposiţie. Art.
154 Pe. Civ.
Controves
să.

In toate aceste casuri, administrătorul va fi obligat

dea da samă despre administraţiunea sa. (Art. 450.) Socotelele
se vor da în casul dintăi însuși pâritului; moștenitorilor sei în
casul de al doile, și în fine, epitropului care se va rândui înterdictului conform. Art. 450, în casul din urmă. Cât pentru casul în care epitropul va fi însuși administratorul provisor, socotelele se vor da tribunalului la finele anului odată cu socotelele
tutelei. (Art. 416.) (Comp. Demolombe. VIII. 583.)
Procedura odată terminată, tribunalul poate sau să respingă
Cererea de interdicţie, sau să pronunţe interdicţiea, în care caz
se va rândui un epitrop interdictului (Art. 450), sau în fine, să
se mărginească a rândui pâritului un consiliu judeciar. (Art. 445.)
In ori ce caz, hotărîrea se va, pronunţa în public, sub pedeapsă
de nulitate, după citarea şi ascultarea părţilor, conform dreptului comun,*) căci numai procedura, se îndeplineşte în camera, de consiliu.
Hotărîrea ce tribunalul ar pronunța în absenţă va putea fiatacată pe calea oposiţiunei, în termen de opt dile libere de la primi-

rea copiei

:
*)

de pe hotărîre

Laurent. V. 272 şi Cas. Fr. D. P. 56. L. 71 şi 75.
Pârîtul este deci în drept a respunde şi a se apăra la acţiunele ce
s'ar porni în contra lui, şi administratorul nu'l va putea represinta
în instanță de cât cu învoirea justiției. Laurent. V.
272. Cas. Fr.

şi C. Caen.

:)

în persoană sau la domicil (Art. 154 Pr.

D. P. 55. 1. 248. D.P. 56. 2. 193. — După aceste

cisiuni, administratorul ar trebui să ceară de la tribunal rânduirdeea
unui epitrop ad hoc, însă tribunalul Par putea autorisa chiar
pe dânsul de a representa pe pârât în justiţie.

Dupăce se va constata că procedura, chiemărey părţilor este
îndeplinită, preşedintele va da mai întăi cuvânt
ul reclamantului şi apoi
pârîtului, care va avea cuvântul cel din urmă (Art.
părţile putendu-se înfățoșa și prin avocaţi declara 95 Pr. Civ.),
ţi la audienţă
(Art. 94 Pr. Civ.), sau având procură legalisată
de
autorităţile administrative, de tribunal, sau de judecătorul
de
ocol.
(Art. 2, 3, 7
L. p. aut. actelor din 1886 și
ţilor, tribunalul

1887.)

In urma conclusiunelor păr-

va asculta şi pe ministeriul

alăturată. (Art. 460 C. C. şi Art. 2 L. din 29public care este parte
Octombrie 1877.)
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Civ.), pentru că legea nu esclude această cale de drept comun.")
Hotărirea este, de asemene, supusă apelului în termenul de „Apel.
Artdouă luni de la comunicare. (Art. 316 urm. Pr. Civ.)?) In caz
ci. |
de a se respinge reclamaţiea, dreptul de apel va aparţine reclamantului, prin urmare şi ministerului public, dacă interdicţiunea

sa cerut de dânsul. (Art. 437.) (Laurent. V. 279.) La caz dea se
pronunţa interdicţiea, apelul se va putea face numai din partea pâritului. Membrii consiliului de familie n'au acest drept nefiind părţi
în proces. ?) In caz de a senumi un consiliu judeciar (Art. 445), apelul se va putea interjeta atât de reclamant cât și de pârât și
curtea se va pronunţa, prin una şi aceeași hotărîre. *)
Apelul este suspensiv conform principiului general inscris Efectele ape-!
în Art. 337 Pr. Civ.5) (Argm. din Art. 450 C. C. după caresoc.c.337
rânduirea epitropului nu poate să aibă loc la caz de apel.) Ju- Fr. Cv.
decătorii nu vor putea admite nici întrun caz esecutarea hotărîrei lor, pentru că Art. 129 Pr. Civ. care ne arată casurile

în care o hotărîre se poate esecuta provisor, este limitativ și
nu vorbeşte de interdicţiune. (Laurent. V. 280. Demante. IL. 217

bis 11.) În caz de a se respinge apelul, hotărîrea tribunalului
care ar fi pronunţat interdicţiea, sau care ar fi rânduit pâritu-

lui un consiliu judeciar,
publicărei în monitor

își va produce efectele sale din diua
'Toate actele sevârșite

Art. 447.

conform

*) Laurent. V. 282. Duranton. III. 739.-— Contru. Demiau-Crouzilhac.
Jixplic. Som. du code de proctd. civ. Art. 893, p. 595, 5%. Idem.
Carr6. VI. parte II. Quest. 3030. Chauveau însă cu drept cuvânt
,
,
nu împărtășește această părere.
Aceeaşi controversă esistă la noi și în privința cestiunei de a se Oposiţie în
şti dacă dreptul de oposiţie esistă asupra unei sentințe sau deri- mater de

siună dată în lipsă întwo contestațiune la urmărire. Pentru admi- Ta mărire,

terea dreptului de oposiţie, V. Cas. Rom, C. Focşani, Bucureşti ete. Controversă.
Bulet. Cas. pe 1878, p. 92. Dreptul pe 1880, Anul 8 No. 1 și 5,
Dreptul pe 1881, No. 54. Dreptul pe 1885, No. 23. — Contră. Nu
esistă oposiţie: Cas. Rom. Dreptul pe 1879. N. 36 şi pe 1878 No.
2. ete. ln acest sens, greşit după noi, este jurisprudenţa cea mai nouă.

2) Acest termen este poate cam lung faţă cu urgenţa casului, și ar fi
tost bine ea legiuitorul să fi scurtat termenul dreptului comun. După
Axt. 221 din codul Canton. Berna, termenul de apel e de 14 dile,
ear în codul Repub. Haiti de la 1826, dreptul de apel este cu to-

-“

3)

_

,

tul desființat. (Art. 398-—424.)

După Ant. 8394 $2 din Pr. Fr., apelul se poate face chiar de cătră membrii consiliului de familie, cu toate că ei nu figurează în proces. Această
derogaţiune la dreptul comun nu sa admis de legiuitorul nostru.

4) Decisiunea curței este supusă

(Art. 36 L, C. Cas. din 1861)
fi minor

(Art. 291

Pr. Civ.

și chiar revisuirei,
din

şi L.

13

April

dacă pâritul ar

1885.)

Dreptul

apel esista şi sub legiuirea Valachiei de la 1834. (Art. 12.)

5)

Aceasta

însă bine

înţeles

ear nu şi a incapacităţei

numai

în

persoanei.

privința

Vegi

448. V. şi Valette. Eaplic. Som. p. 366.

-

dreptului comun Recurs. Re-

recursului conform

rânduirei

înfrd,

de

_

epitropului,

esplicarea

Art.

visuire.

.
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de pârit în timpul care sa strecurat de la publicarea hotărtrei

tribunalului și pănă la respingerea apelului din partea curței
vor fi deci anulabile (Art. 448); de aceea, tribunalul va face foarte

bine să rânduească un administrator provisor pârîtului, de câte
ori va admite interdicțiunea sau va rândui pâritului un consiliu
judeciar, căci această hotărire își va produce de îndată efectele
sale și esecutarea sa nu va fi pusă în suspensie prin interjetarea apelului, scopul administratorului provisor fiind tocmai de a ocroti interesele interdictului pănă la pronunţarea hotărîrei definitive,
Renunţare la
Părţile nu vor pute renunţa la apel, nici
să se desiste de la
"un

apel

valabil

interjetat,

pentru

că interdicţiunea,

interesează

în gradul cel mai nalt ordinea publică. 1)
Frocodura la
Curtea va putea complecta şi chiar reîncepe procedura urmată,
446,
ordonând nouăcercetări. (Art. 332 Pr. Civ.) (V. Demolombe.
VIII.
546.) Interogatorul din nou al pâritului este însă facultat
iv; numai
atunci el va fi obligator când n'a
fi avut
r
loc în prima instanţă,

„Şi când această lipsă nu sar putea atribui pâritulu
i.
genezei
Dacă curtea va găsi de cuviință aface un nou intergator
pâtor la curte. Titului, acest interogator se va face de preşedinte
în
faţa
curţei
înArt. 446. tregă şi în presența procurorului general, în camera
de chibzuinţă că
şi la prima instanţă.?) Curtea însă poate delega pe un
judecător?)
sprea face interogatorul la domiciliul sau reședința
pâritului, în
care. caz se susține că presența ministeriului public
war maifi
|
neaparată ca la tribunal. (Laurent. V. 281.)
Comunicarea
Hotărtrea tribunalului sau decisiea curței care ar fi pronunţ
at
Axt. 447. Interdicţiunea
, sau care ar fi rânduit pâritului un consiliu
judeciar va fi scoasă în copie, *) ca ori şi care
hotărire în genere,

la stăruința reclamantului, în termen

taca ta fate

DV.

:

de 8 dile cel mult de la

supră, p. 295, nota 1.- Lărţile ar putea însă să renunţe
tacitamente la apel prin

faptul că ar lăsa să treacă termenul preseris de
lege fără a usa de această cale, căci ninic
nu le-ar împedica de
a vecunoaşte de bună și întemeiată hotărirea
tribunalul—ui.
Cestiunea de a se şti

dacă se poate renunța la dreptul
bilă şi în materie de divorț. V. 'Tom. [. parte de apel este discutaII, p. 183 şi 184.
2) Carr&-Chauveau. VI (parte 11) Quest. 3034.
— După Demolombe, VIII.
444, interogatorul s'ar putea face în
absența ministeriului public, şi
chiar în şedinţă publică.
3) Acest judecător poate fi delegat din sinul
bru al tribunalului, și chiar un judecător curței, poate fi un memde pace. Laurent. V. 281.
Toullier. D. LI. (parte II) 1330.

Greseală d
"e ea fie.

Demol. VIII. 545. Cas. Fr. D. P.
49. 1.121. — Contra. Bonachi. [. p. 878.
(parte II) Quest. 3034. T'ribunalul din contra V. şi Carr6-Chanveau. VI.
nu poate delega de câtpe
„Un membru din sinul seu. D. P. 18.2.
39. V. şi supra, p. 309, nota 3.
) Art. 447 dlice că această hotărîre va fi scoasă
ufară, însă aceste
cuvinte prin care sa tradus cuvântul
eve
ce
se.
găsește în codul
francez nare nici un sens. Tecstul
sera levă, adecă va fi rădicat (scos francez dice că le jugement
în copie), pentru că, pănă la
scoaterea copiei, el remâne culcat
în minuță,

PROCEDURA INTERDICȚIUNEI. — ART, 44.
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pronunțarea ei (Art. 137 Pr. Civ.) şi comunicată pâritului prin

ministeriul portăreilor, după încredințarea grefierului. !) (Art. 33
Regul. din 31 Maatie 1866.) Această hotărîre se va înscrie în registrul respectiv al tribunalului sau a curței, ca toate hotărtrile, fără stă-

-ruinţa părţilor (Art. 121 Pr. Civ.), şi înainte chiar de a fi comunicată.
In termen

de

10 dile dela

pronunţarea

ei, hotărîrea va fi a- Publicarea

dusă la cunoștința celor de al treile prin afigere în sala de au- I0ăritădiență şi prin publicarea ei în extenso, ear nu numai în estract,
în monitorul

oficial cu cheltueala reclamantului. 2)

va face din oficii, fără stăruința nimărui; numai
va face la stăruința reclamantului.

Afigerea

se

publicarea, se
|

Din cele mai sus espuse resultă că se publică nu numai
1) Curtea, noastră supremă a decis că portăreii sunt competenţi nu- portăreiisunt
mai de a notifica hotărtrile, nu şi dea le legalisa, ceea ce este de în dreptalecompetența grefierilor. (Art. 134 Pr. Civ.) V. Bulet. Cas. S-a 1 pe galisa copiile
1881, p. 126.-— Această decisiune aprobată de Dl. Degre, unul din de pe hotă-

membrii care au luat parte la pronunţarea ei (V. Dreptul pe 1881,-munică păr-

No. 49), este strâns criticată, și cu drept cuvânt, paremi-se, de re- ţilor. Art, 33
dacţiunea gdiarului Dreptul (V. No. 41 din 1881), căci din Art. Regul. că

33 al Regul.

din 31 Martie 1866, care dice că grefierul va încre- 1566. Con

dința portărelului hotărârile ale căror copii trebuesc comunicate,
nu resultă că gretierul trebue să deie portărelului copiile certificate de dânsul, ci originalele pentru că portărelul că comunice copiile de pe dânsele. Art. 133, 134 Pr. Civ. pot şi mai puţin fi invocate în sprijinirea sistemului admis de casaţie, căci Art. 133 se mărgineşte a opri pe grefier de aelibera copii de pe hotărîri înaintea
subsemnărei din partea judecătorilor, şi aceasta sub pedeapsă de

”

a fi urmărit ca falsificator, ear Art. 134 recunoaşte dreptul ori că-

reă persoane de a scoate copii de pe hotărîră ea şi de pe ori ce
acte, adresându-se cătră grefier ca cap al cancelariei, și nimic mai
mult. Sistemul admis de Inalta Curte este decă departe de a fi juridic.
In oră ce caz, comunicarea care n'ar fi fost strict făcută conform
Art. 14 și 1317 Pr. Civ.-n'ar fi validă şi w'ar face să curgă termenul
de apel. Cas. Rom. Bulet. S-a I, pe 1876, p. 56.

*) Codul francez prescrie ca hotărîrea să fie înscrisă în termen de 10 Deosebire de
dile în tablourile care se afig în sala de audienţă și în cancelariile la codul frau

notarilor circonseripției tribunalului care a judecat causa în prima “E a
instanță. (Art. 501.) Un decret din 16 Fevr. 1807 mai prescrie încă
inserţiunea estractului de pe hotărtre întrun jurnal judeciar. Publicitatea, în diare se prescrie şi de Art. 498 din codul Olandez. Publi-

carea în monitor este însă mult mai nemerită şi cel mai bun mijloc de publicitate. Este de mirat deci cum codul Italian auitat dea
prevede o asemene măsură. Şingura publicitate pe care o prevede,

întradevăr, Art. 844 din procedura Italiană este trimiterea hotărîreă

în estract, după stăruința minist. public, la toate tribunalele civile

spre a fi afiptă în sala de audiență și trecută întrun registru public.
Legiuirea Valachiei din 1834 prevede aproape aceleaşi formalități

pentru publicarea hotărîrei care declară pe cineva de răsipitor, căci
după Art. 9 al acestei leginiri, hotăiîrea remânea lipită cel puţin
40 de dile la toate judecătoriile de întâea cercetare si la magis-

traturile orașelor. (primarii).
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4417, 450—456,

decisiunea curţei, dar şi hotărîrea tribunalului, cu toate că ea
e supusă apelului, căci în caz de a se respinge apelul și dea
se confirma sentința tribunalului, pronunţarea, interdicțiunei, sau
a numirei consiliului judeciar își va produce efectele sale, în
privinţa incapacităței, din diua publicărei hotărirei tribunalului.
(Art. 445 şi 448.) Hotărtrea care ar fi respins cererea de interdicţie sau de rânduire a unui consiliu judeciar nu se va publica, căci ea nu are nici un interes pentru cei deal tieile, de
vreme ce nu sa schimbat capacitatea pârîtului; decisiunea curței
care ar fi reformat sentința tribunalului şi care ar fi respins interdicţiea

pe care

ar fi admis-o

primii

judecători

ar trebui și

ea să fie adusă la cunoștința publică prin aceleaşi mijloace de
publicitate, pentru ea nu cumva cei de al treile să'și închipuească că
hotărîrea tribunalului a remas definitivă, însă legea nu prescrie
această tormalitate. Pâritul pentru a rădica ori ce dubii în această privință par avea de cât să arăte decisiunea care la
restabilit în drepturile sale. (Carr€. VI. (parte II) Quest. 3039.)
Efectele

interdicți
— Administra
unei.
țiunea persoanei și
averei interdictului,
____Art. 454. Interdisul se aseamănă cu minorul întru ceea ce priveşte persoana şi averea sa; legile relative la tutela minorilor se vor aplica și la tutela interdișilor. (Art. 93, 390 urm. 415 urm. 455, 1153 $ 2,
1762—1167, 1876, C.C. Art. 509 C. Fr.)

Art. 450.

De nu va fi apel în contra

dată de tribunalul de prima

instanță, sau dacă

hotărîrei

de interdicţiune

curtea de apel

va con-

firma acea hotărîre, se va, orândui un tutor interdisului, potrivit regulelor prescrise la titlul despre minoritate, tutelă şi emandipaţiune (Secţia

IV-a); administratorul provisor va înceta din funcţiunele sale și va da socote-

lele tutorului, de nu va, fichiar el însuși orânduit tutor. (Art. 355 urm. 416

urm., 443, 446, 451 urm. C. C. Art. 129 $ 6, 647 Pr. Civ. Art. 505. Fr.)
Art. 451. Barbatul este de drept tutor al femeei sale când va fi

pusă sub interdicţiune. (Art. 195 urm. 453 C. C. Art. 506. C. Fr.)
Art. 452.

mene

caz,

Pemeea va fi tutrice barbatului seu interțlis, şi în ase-

consiliul

trațiunei, remâind

de familie

va regula

forma

femeei dreptul a reclama

și condițiunele

adminis-

înaintea tribunalelor, de se -

va găsi nedreptăţită prin regularea consiliului, (Art. 357 nrm, 383, 390

urm. 441, 455 C. C. Art. 638
Art.

455,

întrebuințate
cu caracterul
lie va putea
să fie așezat
urm.

452,

454

Veniturile

interdis

trebuese

C. Er.)
a fi

mai

din

15 lulie 1867 ci-

cu osebire

spre afi înbunătăţi soarta, şi a'i grăbi vindecarea, potrivit
boalei Şi după averea ce va fi având. Consiliul de famihotări, de trebue, să fie îngrijit în casa sa, sau de.trebue
întrun stabiliment privat, sau în vre un spital. (Art. 357
C. C. Art,

„fat p. 298, nota

13,

16 Cod. Pen.—Regul.

1. Art. 510 C. Fr.)
A
.
.

ȘȘ Art. 456.
[d

terțiis, flestrea

Pr. Civ. Art, 507

unui

.
Când va sosi timpul de a se căsători copilul unui in-

(sau

mai

bine

dis înglestrarea)

şi toate

celelalte

țiuni privitoare la stabilirea 1) sau căsătoriea lui, se vor regula
PI
i iuti
1)
i

Acest cuvânt
A

nu esistă în codul
.

-

francez,

de

unde

tragem

conren-

de că-

Siunea că consiliul de familie va usa de acest drept pentru eonelucăpă-

“ASEMĂNARE

ÎNTRE

MINOR

ȘI INTERDICT.
— ART. 454.

tră consiliul de familie, după (sau mai bine gis cu)

încuviințarea

319
tri-

bunalului 1) care va asculta conclusiunele procurorului. (Art. 357 urm.
+ 842, 936 urm. 1231 C, C. Art. 80, 639 Pr. Civ. —L. din 29 Octomb.
1817 p. atrib. minist. public. Art. 5Il C. Fr.)
|
Art. 453.
Nimene, afară de soţi, de ascendenți şi de descendenți,
nu va fi dator a ţine tutela unui intergdis mai mult de5ani (earnu 10
ca în codul francez). După acest termen, tutorul va putea cere a fi înlocuit şi cererea sa trebue a fi primită. (Art. 370 urm. 415 nem. 661
Codul Civil. Art. 508 Codul Francez.)

Nebunul este lovit de incapacitate, pentru că el nu are mai Asemănare

multă rațiune
de cât. un copil: dementis
nulla
voluntas
est., EA interdict.
între minor In-şi
xy
,
2
u
j
se aseamănă

cu minorul neemancipat,”)

nu este atât de absolută pe cât pare
pentru

însă această asemănare esactitate de

a resulta

că acest tecst nu se referă la capacitatea

din Art. 454,

test

interdictului,

nică la devoluţiea tutelci, ci numai la administraţiunea și eserciţiul ei, şi încă şi în această privinţă, legea face o restricţiune
pentru întrebuinţarea veniturilor. (Art. 455.)
Interdictul ca şi minorul

este lipsit de eserciţiul drepturilor Casuriîn ca-

sale civile. EL va fi representat de un epitrop a cărui bunuri "9 pnterdictul
vor fi supuse

ipotecei legale.

(Art. 1762—1767.)

El va avea verire ase-

domiciliul ca și minorul la epitropul, ear nu Ja curatorul seu, PANat uni
după cum greşit se esprimă Art. 93. Interdictul ca şi minorul
este incapabil de a face o convenţiune care'i ar fi dăunătoare,
putând însă să facă condiţiunea sa mai bună, aşa încât actele
sevârşite atât de minor cât şi de interdict, nu pot fi anulate de
cât după cererea lor. (Art. 952), ei nu se pot însă îmbogăţi în
dauna altora, ambii fiind obligaţi a restitui ceea ce le a pro-

fitat personal. (Art. 1164.)
|
|
Succesiunele care sar cuveni atât minorului cât și inter- Moşteniri,
dictului nu pot fi acceptate de cât sub beneficiii de inventar și ea
cu autorisarea consiliului de familie (Art. 405 și 454), aceeaşi prescripţie
autorisare este preserisă pentru primirea donaţiunelor (Art. 407
ete.
şi 815), pentru

facerea unei împărțeli. (Art. 409, 410, 747.) Bu-

nurile interdictului ca şi ale minorului nu pot fi ipotecate și în
străinate de cât conform Art. 401—403, şi averea lor nemişcătoare nu poate fi urmărită

de cât după

espropriarea mobile-

lor (Art. 1826); prescripţiea ordinară nu curge în contra lor
(Art. 1876), ear prescripţiea decenală statornicită de Art. 1901
nu va curge în contra

epitropului

interdictului,

de cât de la

tuirea copilului prin alt mod de cât prin căsătorie, ceea ce în Franciea este controversat. (Vedi înfră, p.329.) Teestul însă ar fi mai

corect dacă sar esprima astfel: când va sosi timpul de a se căsători sau stabili copilul unui înterdis ete. V. şi Bonachi. I. p. 898.

1) Legiuitorul sa esprimat reu, voind a dice că deliberarea consiliului este supusă încuviințărei tribunalului. (Axt. 639 Pr. Civ.)
2) Art. 14 al legiuirei Valachiei din 1834 prevede că răsipitorul se
aseamănă cu nevârsnicul pentru cârmuirea averei și a obrazului seu:
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454.

publicarea, hotărirei care a desființat interdicţiunea (Art. 457.)
(Vegi supră, p. 244). Ministeriul public va trebui să iee conclusiuni în toate ceasurile privitoare pe interdiși (Art. 80 Pr. Civ.
şi Art. 2. L. din 181%), şi ei vor putea usa de calea estraordinară a revisuirei de câte ori mar fi fost de loc aparaţi, sau
ar fi fost aparaţi în mod necomplect. (Art. 291 Pr. Civ. şi L.
interpretativă din 13 April 1885.) Organisaţiunea consiliului de
familie şi a tutelei va da loc la aplicaţiunea causelor de incapacitate, de scuse sau destituire statornicite pentru casul de
minoritate (Art. 383 urm,); interdictul este obligat. ca şi mino:
rul prin delictele sau quasi-delictele sale. (Art. 998 urm. 1162.)
Deosebiii >“ Ori cât de numeroase ar fi însă raporturile care esistă înante miriȘI tre posiţiunea minorului şi acea, a interdisului, ) condiţiunea, ainterdict. cestui din urmă nu este aceeași, pentru că incapacitatea sa nu
se întemeiează pe aceleași consideraţiuni. Astfel, între minor
şi interdict se pot semnala următoarele deosebiri= 1% Minorul are capacitatea de a face cu asistenţa persoanelor în drept
ori ce convenţiuni relative la contractul seu, de căsătorie (Art.
1161, 1231), și poate dispune prin testament într'o limită
oare care (Art. 807), pe când interdictul nu poate dispune
de averea sa nici prin acte între vii, nici prin testament;
2” nevârsnicul este de drept epitropul copiilor sei (Art. 383
$ 1), pe când interdictul nu poate fi nici epitrop, nică menbru în consiliul de familie. (Art. 383 $ 2) (Vegi și supră,
p. 126);

3”

minorul

este

considerat

major

când

este auto-

risat a face comerciii (Art. 433 C. C. şi 10 C. Comer. din
1881), pe când interdictul nu poate fi nică comerciant, nică să
continue un comereiii (Art. 14 Cod Comer. din 1887); 4 minorul se poate căsători cu consimțământul persoanelor în drept
(Art. 127), pe când în privinţa interdictului, cestinnea este cel
puţin îndoelnică (Vegi “Tom. I. parte II. p. 9 și. înfrd, esplic.

Art.

448);

5

veniturile minorului trebuese capitalisate (Art. 399),

pe când acele ale interdictului trebuese întrebuințate la înbunătăţirea soartei lui și la tămăduirea boalei sale (Art. 455);
6” tutela minorilor este legitimă, dativă și testamentară, pe când
tutela intergişilor, afară de acea a băxbatului si a femeci (Art.
451, 452), este în tot-deauna dativă (Art. 450) ; 1“ epitropul minorului este dator a pastra, epitropiea, pănă la majoritatea sau
emanciparea
sa, pe când epitropul interdictului, afară de soţ,

ascendenți și descendenți, poate fi descărcat după cinci ani de
funcţiune

(Art. 453);

8

minorul

nu întră

sub

tutelă de cât la

moartea părinţilor sei sau a unui dintr'Enșii, pe când interdictului se rânduește un epitrop chiar dacă părinţii sei sunt în
viaţă ete, “Termenii Art. 454 sunt deci prea absoluţi și asimilaţiunea între minor și interdict nu se aplică în realitate de cât la

EPEOTELE INTERDICȚIUNEL.— ART, 450.

59i

eserciţiul tutelei și la actele care intră în atribuţiunea epitropului.!)
Interdictul fiind lovit de o incapacitate mai absolută de cât Rânduirea
acea a minorului, trebue să aibă un epitrop în tot timpul in-unui jepitrop
terdicțiunei.

Acest

epitrop

va fi în tot-deauna

dativ,

afară

de

escepţiunea, admisă de lege pentru barbat şi femee, care sunt
epitropi legali. (Art. 451, 452.) Aceasta resultă fără nici o îndoeală atât din cuvintele întrebuințate de Art. 450, unde se dice
că se va orândui

un tutor intergisului,

Art. 450.

cât şi din lucrările pre-

gătitoare ale codului francez, din care se constată că proposițiea tribunatului de a se înfiinţa tutela legală a fost respinsă.
(Vedi Locre€, Legis. Civ. VII. p. 346.) In adevăr, înterdicţiea
având de obiect, cel puţin în parte, ocrotirea intereselor familiei, este just ca epitropul se emane dela această familie. Cât
pentru tutela testamentară nici nu poate să fie vorba, pentru
că părintele supraviețuitor neavând epitropiea legală, nu poate
delega altora o putere pe care el n'o are însuşi.?)

|

Consiliul de familie compus și convocat după Art. 356 şi Tutela datb
urm. va rândui deci interdictului un epitrop,?) chiar dacăelar
avea părinţi. Acest epitrop va putea fi descendentul şi chiar ascendentul interdictului*) (Art. 453), însă tutela ascendentului
mar fi legală,

ci dativă.

Dacă interdictul este minor şi se află sub tutelă, ceea ce
va întâmpla foarte a rare ori, epitropul seu, ori care ar fi
va urma cu funcțiunea sa înainte pănă la majoritate, când
tunci tutela sa încetând, consiliul de familie va orândui un
epitrop interdictului, sau va lasa tot pe cel vechiii.”)

ge Interăict miel, 19 sub tuteaversă.
alt

1) La Romani, legile asupra tutelei impuberilor erau cu desevârșire: Dreptul Roaplicabile şi la curatela interdişilor. L. 11. Dig. Lib. 27. Tit. 9. —
man.
Interdictul avea însă capacitatea de a face toate actele vieţei civile, când era întrun interval lucid: intermissionis autem tempore
furiosos majores vigentiquingue annis venditiones et alios guos

libet contractus
posse facere, non ambigitur. L. 2. Cod. Lib. IV. Tit. 38.

)

Vedi Laurent. V. 286. Demolombe. VIII. 560—563. Toullier. D..1.
(parte Il) 1336. Mareade. II, 324. AubryetRau. 1.p. 464.—Codul Italian, pe lângă tutela legală a soţului major admite tutela legală a tatălui
şi a mamei, precura şi tutela testamentară. (Art. 330.) Vedi și Art. 489
din ante-proiectul de revisuire care este conceput în acelaș sens.
3) Interdietul ca şi minorul nu poate să aibă astădi mai mulți epiîxopi, după cum era altă dată la Romani şi în vechea noastră legislațiune. Vegdi supra, p. 61.
,
*) Si la Romani, descendenţii erau curatori ascendenţilor lor: fu- Dreptul Ro-

riosa matris curatio ad filium pertinet.L. 4. Dig. Lib. 21. Tit. 10.
Vegi şi L. I.$ î,eodem, după carefiulse prefera în tot deauna străi-

nilor pentru curatoriea tatălui seu, dacă era
5) Laurent. V.286. Demolombe. VHI. 561.
Contru. Valette. Eaplic. Som. p. 312 şi
care epitropul esistent ar trebui înlocuit

man.

onest, „si tam probus sit.“
Proudhon. EH. p. 546.—
Cod. Civ. p. 618, după
prin altul, pentru că ve-

chiul tutor are gestiunea epitropiei unui minor, ear nu a unui in21
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Compunerea

Rudele care au provocat interdicţiunea pot de astă dată face

consiliuluide parte din consiliul de familie pentru a rândui
terdictului, fiind că incapacitatea
o escepţiune,

un epitrop în:

statornicită de Art. 441 este

trebueşte mărginită la compunerea con-

şi ca atare,

siliului de familie care urmează a'şi da părerea înaintea admiterei interdicţiunei, şi pentru că în urma pronunțărei interdicţiunei, nu mai esistă contrarietate de interese.!)
e
Vemeea nu
Femeea remâne însă incapabilă de a face parte din consipoat face liul de familie, având numai capacitatea de a fi epitropa barconsiliul de batului seu interdict (Art. 452), pentru că ea este în genere

familie
la caz lovită de o îndoită incapacitate, fiind în princip esclusă; atât din

ție abarbatu- tutelă cât și din consiliul de familie (Art. 383 $ 3), și pentru
i art: că, Art, 452 a făcut o escepţiune numai la una din aceste incapacități, conferindu'i epitropiea legală a barbatului seu, fără
ai da drept dea face parte din consiliul de familie, aşa în cât
în această

Incetarea ad-

o

privinţă

Art.

383

$ 3 remâne

în picioare.?)

Barbatul însă, care ar fi fost scutit de epitropiea femeei sale,
va putea face parte din consiliul de familie, pentru că nici o încapacitate nu esistă în privinţa lui. (Ducaurroy. L. 120 în fine)
Epitropul,

imediat

după

rânduirea

sa şi înscrierea. ipotecei

legale, va primi averea interdictului pe samă, după inventar,
dând chitanţă de primirea ei (Art. 391, 395), ear administrato-

rul provisor

care ar fi fost numit

de tribunal

conform

Art. 443

va înceta din funcţiune și va da epitropului socoteli de gestiunea sa. În caz când însuși administratorul ar fi rânduit epitrop,
conturile

sale

respinge

apelul

se vor

da tribunalului

la finele anului, o dată cu

socotelele provisorii ale tutelei. (Art. 416.) V. supra, p. 314.
Momentul
Când se va rândui acest epitrop interdictului? Interdicţiunea,
dueşte intex- În caz de a fi confirmată de curte, își va produce efectele sale,
dietuluă un în cât privește incapacitatea interdictului, din diua publicărei
” hotărîrei tribunalului; cu alte cuvinte, decisiunea, curţei care ar
şi ar confirma, interdicţiunea

bunal va avea efect
Tei tribunalului.

pronunțată de tri-

retroactiv pănă în diua publicărei hotări-

(Art. 448.) Epitropul

însă,

nu se va rândui de

terdict. — In caz însă când minorul care urmează a fi interdis ar
avea pe ambii sei părinți în viață, nu mai remâne nici o îndoeală că consiliul de familie îi va rândui uu epitrop dativ.

1) Laurent, V. 289. Demolombe, VIII, 574. Aubry et Rau.
1. p. 465.
Masse-Verge. 1. p. 469, nota 8. Ducaurroy. I. 720,
) Laurent. V. 289. Dueaurroy. 1. 720. Demolombe. VIII. 573. Aubry

,

et Rau. I. $ 126. p. 465. C. Paris. D.P.53.2. 167
— Femeea
.
însă face parte din consiliul de familie înainte dea se admitepoate
interdicțiea, spre a'şi da părerea ei asupra, stărei mentale a barba-

tului seu, când interdicţiea n'a fost provocată de
In caz
când ea ar fi provocat interdicţia, ea va avea numaidânsa.
vot consulfativ, (V. supra esplic. Art. 441, p. 308.)

EFECTELE INTERDICȚIUNEI
— ART.
. 450, 451,
îndată, ci numai

după

333

ce hotărîrea de interdicţiunva
e Â defi-

nitivă. Astfel, sau nu să făcut apel în contra hotărirei care a
admis interdicţiunea, și în asemenea caz, epitropul se va rândui

după ce hotârîrea

tribunalului va, fi definitivă,

trecerei termenului

de două

soană

ori la domicil

(Art.

tribunalului a fost atacată

adecă în urma

luni de la comunicarea

376 $ 3 Pr. Civ.);

cu apel, şi în asemene

sau

ei în per-

hotărîrea,

caz, epitropul

nu se va rândui de cât după ce curtea va respinge apelul şi.
va confirma sentința tribunalului, pentru-că apelul suspendă
esecutarea, și rânduirea epitropului nu este de cât un act de
esecutare. ') Apelul nu este deci în realitate suspensiv de cât nu-

mai în privința rânduirei epitropului, ear nu şi în privința incapacităței persoanei, căci în caz de a se confirma de curte
sentința primilor judecători, interdictul va fi incapabil din giua
publicărei hotărîrei tribunalului, ear nu din diua publicărei
|
decisiunei curței. *)
legală Tutelaune
Tutela, interdictului este în princip dativă; prin escepţi
însă, unul din soţi este epitropul legal al celui-lalt soţ inter-â bibatulii.
dict.?) Dacă amândoi soţii ar fi interdiși, ceea ce nu sa vădut
pănă acum în practică, ei vor avea un epitrop dativ. Astfel, barbatul care n'ar fi interdict nică pus sub un consiliu judeciar
(V. supra, p. 126, nota 2) este epitropul legal al femeei sale,
și consiliul de familie nu poate nici întrun caz săi mărginească dreptul seu, după cum poate mărgini pe acel al femeei.
(Art. 452.) Barbatul este de drept, îpso jure, epitropul femeei
sale, pentru că, pe de o parte, el datorește soţiei sale protecțiune, sprijin şi ajutor. (Art. 194, 195), ear pe de alta, pentru că autoritatea sa de cap al familiei (Art. 1224) ar putea
cu autoritatea unui

cu greu să se împace

epitrop

străin. *) Bar-

batul esercită deci, în asemene caz, și puterea maritală şi autoritatea epitropului,

după

cum

părintele

epitrop- esercită

şi pute-

tea părintească și autoritatea tutelară. (V. supra, p. 5.) EI poate
deci să așede femeea întrun stabiliment privat, ori întrun os1) V.şi supră, p. 315.—In Frauciea, soluţiunea este cu totul alta, din causa
Art. 449, 450 Pr. Fr. care la noi nu esistă. V. Laurent. V. 290.
Demante. Il. 277 bis I. Demolombe. VIII. 553, 554. Mourlon. |. 1298.
2 V. supră, p. 315, nota 5 şi nfră, esplie. Art. 448. V. Laurent: V.
,
.
306 şi 359..Valette. Faplic. Som. p. 866.

3 La Romani din

contra,

barbatul nu putea

să fie curatorul soţiei Dreptul Ro:

sale: virum umori mente capta cuvatorem dari non oportet. (L.
14. Dig. Lib. 27. Tit. 10, de curatoribus furioso et uliis, ete.)
3) Barbatul nu va fi însă de drept consiliul judeciar al femeei sale

slabă de minte sau râsipitoare, pentru că acest consiliu se rândueşte în tot-deauna de tribunal. (Art. 445 şi 458.) Valette, frplic.
Som. p:

314,

nota 3. Demolombe.

VIII.

698

şi 1708. Laurent. V.

349. Curtea din Douai. D. P, 572. 146.—Contră. Curte din Nancy. Repert. Dalloz. Interdiction. 251.
|

man.

554
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pici, sau să o caute la domiciliul seu, fără amestecul consiliului de familie, pentru că tutela nu poate modifica și micşora
drepturile pe care le are el ca barbat în puterea autorităţei
maritale, de unde resultă că consiliul de familie nu va putea
hotărî ca femeea, să fie aşedată întwun stabiliment privat, sau
în vre un spital, potrivit Art. 455, alegerea modului de tratare și
căutare a femeei interdise remânând la apreciarea barbatului.!)
Dreptul baxÎn cât privește averea femeei, barbatul va avea asupra ei
pu
pi drepturile şi îndatorirele unui epitrop, luând administraţiunea
averei femeei bunurilor pe care femeea şar fi reservat-o prin contractul seu

sale

Scutirea sau

de căsătorie.?) (Art. 1985.)
Barbatul

poate

fi scutit,

esclus

sau

destituit

din

epitropie,

restitui ca oră şi care epitrop (Art. 383 urm.), şi în asemene caz, conlui epitrop Siliul de familie va rândui

dativ.

Administra"femeei

Neiismirea
barbatului.

femeei un epitrop

consiliul

de familie

urmează

a fi îngrijită

având

dreptul

femeea,

(Art.

1242),

a face

drepturilor femeei, ete. *)

de a hotărt

conform

actele

Art. 455,

neaparate

1) Laurent. V. 300. Duranton. III. 762.

E interese.

Când

femeea

locul în care
remânând

ca

părţile nemulțămite să atace încheierea consiliului înaintea trib.
conform Art. 638 Pr. Civ. (Laurent. V. 301. Demol. VIII. 619.)
In cât privește averea femeei, epitropul o va administra,
având capacitatea de a face singur fără nici o autorisare chiar
şi actele pe care femeea nu le ar fi putut face de cât cu autorisarea barbatului, sau a justiţiei, pentru că asemene autorisare
se prescrie numai pentru femee.*) (Art. 197. 199, 201—207.)
„„ Administraţiunea, epitropului nu va putea însă să aducă nicio
jignire drepturilor barbatului, drepturi pe care el le păstrează în
totul, pentru că interdicţiunea femeei nu schimbă întru nimic
regimul matrimonial al soţilor, aşa în cât barbatul va continua
şi în urma rânduirei epitropului. dativ a administra averea dotală

Contrarietate

dativ.

va avea un epitrop străin, barbatul va esercita numai puterea maritală, şi încă şi această autoritate va fi limitată prin epitropie,

pentru

conservarea

Masse-Verge. ]. p. 470, nota

12. Boileux. II. p. 562.
— Contra. Aubry et Rau. LI. p. 446. Demolombe. VIII. 579 bis, 592 şi 593. Chardon. Puis futel.
219.

?) Se poate întâmpla ca. daraverurile barbatului să “fie în așa stare în
cât femeea

ho.

să aibă

interes a cere

separaţiunea

patrimoniilor

(Art.

1256); în asemenea caz, barbatul nu va putea representa pe femee,
avEnd interes contrarii, ci acţiunea se va urmări în contra lui de an
epitrop ad-hoc rânduit în acest scop de catră consiliul de familie.

2) Demolombe. IV. 228.—In cât priveşte însă

ipotecarea şi înstrăi-

narea averei nemișcătoare, epitropul va avea nevoe de autorizarea

Avere parafernală,

4)

"cons. de familie şi omologarea tribunalului (Art. 401—
403), toate
regulele de la

epitropie fiind aplicabile și în specie.
Comp. Laurent. V. 301.—In cât priveşte averea parafernală, ea se
va administra de epitrop, ear nu de barbat, pentru că această ad-

ministrație aparţinea femeei înaintea, interdicţiunei sale. (Art. 1285.)

EFECTELE

INTERDIOȚIUNEI,
— ART, 452.
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După cum barbatul este epitropul femeei sale, la caz de in-'Tutela legală
terdicţiune, tot astfel și femeea este epitropă legală a barba- pă met:
tului seu interdis.*) Aceasta este o escepţiune la regula gene- la codul franrală, după care femeile în princip nu potfi epitrope. (Art. 383 cez: Art 452.
$ 3.) Legea noastră modificând codul francez, după care consiliul de familie are numai

femeei, nu face
drept cuvânt,

facultatea de a conferi

nici o deosebire

căci

şi femeea

tutela dativă

între barbat şi femee,

datorește

sprijinul

şi cu

seu barbatului

în tot-dea-una, și mai ales la un caz de nenorocire.?) (Art. 194.)
Fiind însă că femeea, din causa educaţiunei și creşterei necomplecte ce i se dă, poate să nu aibă esperienţa trebuitoare pen-

tru administraţiunea unei averi, consiliul de familie va putea
să reguleze formele şi condițiunele administraţiunei. Ast-fel, consiliul va determina actele pe care femeea nu le va putea face
fâră autorisarea familiei, sau a justiţiei; el va determina tot o-

dată restricţiunele pe care el ar găsi de cuviință să se aducă
în actele de administraţiune, hotârind sumele ce vor trebui să
se cheltuească cu administraţiunea averei interdictului și cu căutarea boalei sale (Ast. 398 şi 455), precum şi banii ce va putea,
cheltui femeea spre a'şi susţine posiţiea sa în societate, potrivit
cu rangul şi averea barbatului seu. Consiliul nu va putea însă
să interprete convenţiunele matrimoniale ale soţilor şi să determine drepturile fie-cărui din ei, pentru că legea îi permite
de a reglementa numai gestiunea tutelei. *)
Consiliul de familie nu va putea nici întrun caz să deie
1) In codul francez (Art. 507), ca și în acel Olandez (Art. 505), femeea poate să fie epitropă dativă abarbatului seu interdis. La noi,
tutela femeei nu mai este dativă, ci legală ca şi în codul Italian,
(Art. 330.) Art. 489 din Ante-proiectul de revisuire reproduce co— După Art. 507 al codului marelui ducat de Baden,
dul Italian.
fi epitropă barbatului seu interţlis fără a avea şi
poate
nu
femeea
ea un consiliu.
La Romani,

femeea

nu

putea

barbatului,

fi curatorul

pentru

că Dreptul Ro-

curatoriea era considerată ca -o sarcină publică de la care femeile
erau escluse: femina ab omnibus officits civilibus vel publicis 7emote sunt. (L, 2. Dig. Lib. 50. Tit. 17, de diversis regulis juris.)
V. şi Novella 118, Cap. 5, în medio.—lIn privinţa curatorieă barbatului, V.L. 14, Dig. Lib. 27. Tit. 10, supră, p. 323, nota 3.
2)

va putea

nu

Femeea

însă

barbatul

nefiind lipsit de

nici

odată

deciar barbatului că (Art. 445, 458),
terea maritală,
țială, nu

ca și când

se poate

pricepe

să fie

numită

consiliul

pentru că, în asemene

eserciţiul drepturilor

sale și păstrând

w'ar fi fost lovit de o incapacitate

cum

femeea

ar

asista pe

barbatul

man.

ju- jemeea nu

caz, poate fi rânpu- (uită const

par-

Dabateluă

seu

seu.

la sevârşirea actelor celor mai însemnate, atunci când barbatul tre- bue so autorise pe dânsa. Demolombe. VIII. 698 bis. Laurent. V.
349. (V. şi infră, esplie. Art. 458.)
,
,
|
3) Comp. Art. 398, 399, 455, ete. Laurent. V. 291 in medio.— Contră,

Demolombe. VIII. 599.

Dreptul
străin.

|
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Femeea nu femeei drepturi mai întinse de cât unui epitrop ordinar, pentru că .
poate avea
drepturi
maaceasta nar fi mijlocul de a veni în ajutorul. inesperienţei ei.
întinse
de cât Art, 452 implică din contra o restricţiune la drepturile de ad-

oi

(02. ministrațiune,

de vreme ce conferă

femeei dreptul de a ataca,

„toversă. înaintea tribunalului încheierea consiliului.') (Art. 638 Pr. Civ.)
Restrângerea
Consiliul de familie va putea deci să restrângă drepturile
repturilor
fâmeei.
femeei, ear nu să le mărească. Dacă ea sar crede jignită prin
astfel de măsură,

n'ar avea

de cât să se plângă

Ia tribunal, şi

justiţiea va apreciea. Femeea ar putea recurge la justiţie chiar
dacă

n'ar fi epitropă,

de câte ori

sar jigni

drepturile

sale de

soţie şi de mamă. (Demolombe. VIII. 601.)
In caz când consiliul de familie n'ar fi găsit de cuviinţă
a mărgini

drepturile

femeei,

ea va avea

puterile

unui epitrop

ordinar, bunurile sale fiind supuse ipotecei legale. (Demante.
II. 279 bis IV.)
i
Ingrijirea
Femeea epitropă va trebui să se îngrijască de persoana bar„ „persoanei batului după chipul şi în locul aratat de consiliul de familie,
interdiet. conform Art. 455. (Laurent. V. 302. Demolombe. VIII. 602.)
AdministraÎn privința averei barbatului, femeea o va administra în nu:
țiunea
averei
barbatului Mele lui ca ori și care epitrop, conformându-se însă restricții.
nelor puse de cătră consiliul de familie. Ea va administra, de
asemene,

bunurile sale-parafernale

ca şi mai

înainte

(Art. 1265,

1284), și chiar acele dotale pe care le-ag fi administrat barbatul,

dacă el n'ar
fi fost interdict

(Art.

1242),

esercitând

astfel dreptu-

rile lui. (Laurent. III. 131 şi V. 302.) 'Toate actele însă care
ar întrece limitele unei simple administraţiuni, precum ar fi înstrăinarea sau ipotecarea averei sale personale şi chiar contractarea unui simplu împrumut, primirea unei moșteniri etc.,
ea nu le va putea face de cât cu autorisarea justiţiei, care: va
înlocui pe acea a barbatului.?) (Art. 204.)
:)

Laureut.

V.

291.

Demolombe.

VIII.

607.

Valette.

Explic.

Bom.

p.

316. şi Cod. Civ. p. 620. Bonachi. [. p. 893. Boileux. II. p. 564.—

Conta. Demante. II. 279 bis II. Părerea acestui autor este însă
inadmisibilă, pentru că ea ar tinde a crea femeci o posițiune mai
bună de cât însuşi barbatului epitrop.

*) Laurent. V. 302 în medio. 0. Poitiers. D. P. 47. 2. GL. — Femeea
nu

,
Starea în judecată- Au-

Controversă.

va avea

nevoe de autorisarea sfatului
de

familie

şi încuviințarea

tribunalului de câte ori se va împrumuta în numele ek personal,
ci numai când va contracta în numele barbatului. Laurent. loco. cit.
Femeea ar avea de asemene nevoe de autorisarea, justiţiei pentru a sta în judecată în cât priveşte averea că chiar mișcătoare.

(Art. 197, 200 şi 1285.) Numai atunci femeea mar avea nevoe de

autorisare, când ar sta în judecată ca epitropă pentru averea mişcă-

toare a barbatului seu, şi chiar pentru averea

nemişcătoare, însă

în acest din urmă caz numai că pârită. (Argum. a contrario din
Art. 408.) Laurent. III. 131. Demolombe. IV. 227, V. şi Tom. |,:
partea

II. p.

122. —

Contra.

După

Duranton

(UL.

754), femeea

ar

In cât priveşte

însă
ca

ea le ar face

pe care

fi trebuitoare,

pentru

321
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actele relative
epitropă, această

că-ea

la averea barbatului
autorisare

atunci nu mai

nu

va mai

lucrează în numele

seu propriu, ci în puterea mandatului primit dela lege. Ea va
îndeplini deci, în asemene caz, numai formalităţile prescrise pentru ori ce epitropi

în genere.)

Se poate întâmpla ca femeea să fie depărtată sau destituită Scutirea sau
din tutelă, sau chiar să refuse epitropiea conform Art. 346 (De- destituirea
molombe. VIII. 567), în asemene caz, consiliul de familie va epitropie.
un

vândui barbatului

dativ,

epitrop

carele

va

administra

atât Epitop da-

bunurile personale ale barbatului, cât şi acele ale femeei care
Sar fi administrat de barbat, dacă el n'ar fi fost interdict.”)
epitrop

Acest

nu va avea însă nici o autoritate

asupra

CO- Acestepitrop

piilor, nici asupra femeei, care singură va esercita puterea pă- dat pusee.
rintească

în locul barbatului, )

având

administrațiunea, bunurilor părintească,

acea macopiilor (Art. 343) şi a intereselor casnice, fără ca consiliul de nici ritală.
avea capacitatea de a urmări înaintea justiţiei drepturile sale mobiJiare, pentru că ea are această capacitate când lucrează ca epitropă
în numele barbatului seu. (Art. 408.) Această părere este însă inadmisibilă, pentru că femeea în casul întăi lucrează ca femee mări,
— Ia fine, după Demante
tată, ear nu ca mandatar al barbatului.
în tot-dea-una nevoe de
avea
ar
femeea
fine),
in
(II. 279 bis IV
autorisarea justiţiei, chiar atuncă când ar sta în judecată în calitatea -ei de epitropă, ceea ce earăși este inadmisibil, pentru că
autorisarea nu este prescrisă de cât pentru casul când femeea lucrează în numele ei personal, ear nu în puterea mandatului ce a
primit de la lege. Disticţiunea ce-am făcut mai sus este deci
singura soluţiune juridică care se poate admite în specie.
V. şi
1) Laurent. V. 302. Demolombe. IV. 921. Toullier D. Î. 1344.
|
122.
p.
II.
partea
"Pomul I,
averea sa
2) Femeea separată de bunuri va continua însă a administra
adaceastă
avea
ea
că
pentru
epitrop,
acestui
și în urma rânduirei
1285.)—
1265,
(Art.
ui.
barbatul
iunei
interdicț
înaintea
ţiune
ministra
act
De câte oră însă femeea va face un act care va întrece limitele unui
204),
(Art.
justiţiei
rea
autorisa
de
nevoe
avea
va
ea
de administrare,
ear nu de acea a epitropului, pentru că acest epitrop nu esercită

puterea maritală. (Demolombe VIII. 615.) Această autorisare va re-fi
neapărată de câte ori femeea seva judeca, fie ca pârîtă, fie ca

clamantă. (Art. 197, 200 şi 1285.) V. şi suprd, p. 326 nota. 2.
vechiul pomiciliul
Cât pentru cestiunea de a se şti dacă femeea va pastra
femeei.
conV.
ui,
epitropul
domicil al barbatului, sau va primi domiciliul
272.
p.
|,
partea
troversa aratată în Tom. Î,
4.—bDupă Cod. Cant.
3) Laurent. V. 302. Demolombe. VH. 616. V. şi supră, p. se întinde Friburg. Art.
lui
curatoru
puterea
Art. 346 din codul cantonului Friburg,
ui îndin contra asupra femeci şi copiilor ei minori, curatorul barbatul

deplinind

toate atribuţiunele

După
urm—ă.

Art.

232

din

epitropului
codul

în

Calimach

câte ori tatăl era pus în imposibilitate

privința acestor
(116

Austriac),

din

de

de a esercita puterea pă-

rintească, ca se esereita în lipsa lui de un anume epitrop, ear nu

de mamă. V. supra. p. 4, nota 3 şi p. 220, nota 4,
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“ familie să poată reglementa eserciţiul puterei părintești. (Demolombe. VIII. 611.)
.
IntrebuinţaEpitropul trebue să îngrijască de persoana şi de averea iu-

lor interdie. terdictului : „Consilio

et opera

curatoris

tueri debet non solu,

tului. Art. patrimonium, sed et corpus ac salus furiosi:* (L. 1. Dig. Lib.
21. Tit. 10.) Ţinta legiuitorului este mai mult vindecarea smintitului de cât mărirea averei sale, şi 'Toullier (L, partea II, 1247)
a avut dreptate să dică că nu trebuește lipsit pe interdict de
nimic, nici chiar de plăcerile care i ar aduce o satisfacţie oare
care. În acest scop, veniturile interdisului se vor întrebuința,
mai întâi la înbunătăţirea, soartei sale și la vindecarea lui 5,
după disposiţiunele luate de cătră consiliul de familie. *) Numai
banii care vor remânea după această întrebuințare se vor capitaliza. (Art 399.) Dacă veniturile sale n'ar fi îndestulătoare,
consiliul de familie ar putea autorisa pe epitrop să cheltuească și
din capital, mai ales dacă ar A speranță de tămăduire. (Demolombe. VIII. 581.)
Locul în care
Consiliul de familie va hotări, după împrejurări, şi după
îngrijit in- Mijloacele

terdictul.

interdictului,

locul în care

el trebue

să fie îngrijit şi

căutat. Fi-va el îngrijit la domiciliul seu, ori întrun stabiliment
public sau privat? Consiliul de familie va, decide în mod suveran, putându-se ajuta şi cu luminele medicilor specialiști. Dacă
persoana interdisă este o femee măritată, consiliul de familie
nu mai este în drept, cât timp barbatul este epitrop, a hotări
locul în care ea urmează a fi îngrijită, acest drept aparţinend
numai barbatului, pentru că tutela nu poate schimba drepturile
care resultă pentru dânsul din autoritatea sa ca cap al
fami__liei.

codeioriea

(V. supra, p. 324.)
La Romani, de câte ori era vorbă de căsătoriea copilului
unui in-

terdictului, terdict, zestrea sa sau donaţiunele ante-nupţiale
se regulau de
Da
curator cu omologarea magistratului (la Roma, prefectul oraman.

Şului, ear în provincii, președintele, sau persoana care avea
rangul cel mai înalt în ordinul sacerdotal al locului.) Asemene
dis-

posiţiuni se luau în presența rudelor celor „mai notabile
ale interdictului (presentibus tam curatoribus dementis vel
furiosi, quam
his, Qui ea genere eorum nobiliores sunt). (L. 25
în medio.
„Lib. V. Tit. 4. şi L. 28. Cod. Lih. 1. Tit, 4, de episcopal aiulientia Cod,
etc.)
Dreptul ac
Astăgi, fiind că părinţii au o obligațiune cel puţin morală
de a înzestra pe copii în proporțiune cu averea
lor (V. Tom.
Iutedicţ

iea
legală.
1316 atArt.
Penal,

2) Condamnaţii la. munca, silnică care se află în stare de
interdicţie
ă
.
ca
s

legală, nu primesc în timpul pedepsei

sau venitul lor. (Art.

lor nici o parte din starea

13 Cod. Pen.) Numai

acei osândiţi la reelu-

„ Siune pot primi o mică parte din veniturile lor. (Art.
16 Cod. Pen.)
*) Părţile nemulțămite ar putea ataca încheierea
consil
iului
la tribupal. (Art. 638 urm, Pr, Civ.)— Comp. şi Art.
452 Cod. Civ.)
,

INZESTRAREA

COPIILOR INTERDISULUL. — ART, 456,
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I. parte II. p. 19), obligaţiune pe care ei de sigur ar fi îndeplinit-o dacă ar fi avut usul raţiunei, legiuitorul n'a voit ea,

nenorocirea părinţilor să fie o pedeapsă pentru copii, şi de aceea

a permis consiliului de familie de ai înzestra, şi de a dispune astfel

în numele interdictului de averea lui, se înțelege întrun mod raţional
și fără eşageraţiune, după cum înterdictul ar fi dispus singur.?)

Pentru ca consiliul de familie, care în casul de faţă are man- Omologarea
dat de la lege de a represinta pe interdict, să nu facă o dispo- 609 Br.
siție esorbitantă, și să nu dispoae pe părinţi, legea asupus deliberarea consiliului la omologarea tribunalului (Art. 639 Pr.
Civ.), carele dimpreună cu ministeriul publie vor privighea ca
să nu se jignească

nici dreptul

copiilor, nică acel al părinţilor.

Tribunalul este suveran apreciator şi poate modifica disposiţiea
luată de cătră consiliul de familie, mărind
împrejurări, suma alocată de dânsul. 2)

sau micşorând,

după

Această disposiţiune, care permite consiliului de familie de a Art. 106 consînstrăina averea interdictului,

este escepțională,

pentru că, în re- ţiunela dee

gulă generală, dreptul de disposiţiune nu aparţine de cât pro- tulcomun.
prietarului. Ca atare, ea este strictissima înterpretationis, şi trebue să fie mărginită la casurile anume prevădute de lege, fără

.

a putea fi întinsă prin analogie și la alte casuri. (Laurent. V. 297.)
Consiliul de familie ar putea însă să dispue în favoarea co- Căpătuire
piilor de o parte din averea

prin alt mod de cât prin
rarea unui

fond

interdictului

căsătorie,

de comerciii.. (Comp.

pentru

căpătuirea lor le cât prin

bună oară, pentru cumpă- căsătorie:
Art.

758

şi 1250

$ 2.)la codul fran-

Controversa care esistă în această privință în Franciea nu mai
poate esista la noi, unde tecstul deosebindu-se de acel francez,
vorbeşte nu numai de căsătoriea copilului, dar și de stabilirea
lui, se înţelege prin alt mod de cât prin căsătorie, căci altfel
cuvântul stabilire war mai avea nici un sens. Dacă această părere își are partisanii ei în Franciea, cu atât mai mult ea tre-

13
—

bue să fie admisă la noi. *)
1) Consiliul de familie esercită astfel drepturile

ez:

interdictului şi deci

este parte contractantă în convențiunea matrimonială. Valette sur
Proudhon. II. p. 552, nota a şi Cod. Civ. p. 623. Mourlon. Î. 1299.
Laurent. V. 297.— Codul Italian (Art. 334) nu prescrie interven- Critica Aat.

țiunea tribunalului, pentru că e vorba în specie

de o afacere care 331 din Cod.

interesează mai mult familiea. Inovaţiunea legiuitorului Italian este
însă departe de a fi fericită: 10 pentru că find voiba de înstrăinarea bunurilor unui interdict, trebuese păzite aceleaşi formalități
ca pentru înstrăinarea bunurilor minorului (Art. 401 —403); 2" fiind că
interdietul este pus pe aceeaşi treaptă cu minorul. (Art. 454.) De
aceea, Ante-proiectul de revisuire menţine cu drept cuvânt omologarea justiției. (Art. 495,)

3) V. în acest sens: Demolombe. VIII. 588. Mareade. II. 330. Mouslon.

£. 1299. Aubry et Rau.1. p. 466. Demante. II. 283 bis1. Valette sur
Proudh. II. p.552,nota a. Eaplic. Som,.p. 363. V.și supră,p.318, nota 1.

Italian.
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Ce se înţeArt. 456 vorbeşte de înzestrarea şi stabilirea copiluliă în„sie Nepoţi. terdisului, însă acest cuvânt generic cuprinde atât pe nepoți și străStrănepoţi. nepoți, cât şi pe ceilalţi descendenți care ar fi moştenitori preConiroversă. sumtivi a interdictului (V. Art. 842), pentru că, pe de o parte,
această liberalitate nu este de cât o anticipație asupra moştenirei
(un avancement d'hoirie), ear pe de alta, pentru că esistă identitate de motive: bi eadem ratio, îbi idem jus. 1)
Copil natural.
Pentru aceleași motive, disposiţiunea Art. 456 este aplicabilă copilului natural a cărui mamă ar fi interdisă, pentru că
el intră cu desevârşire în familiea mamei. (Art. 652, 677, 678.)
Consiliul de-

pe

—“ Consiliul

de

familie

care

ar

înzestra

sau ar căpătui

altfel

copiii sau pe ceilalți descendenți a interdictului nu va putea săi

sa Pe copil dispenseze

de raport (Art. 151), deşi tecstul

nostru

nu este for-

unea rapor. Mal în această privinţă, precum este acel francez, pentru că atului.

ceasta w'o poate

face de cât însuşi

disposiţiune a bunurilor

sale

(Art. 841

consiliul

urm.),

ear nu

ascendentul care are libera

în limitele

porţiunei

de familie

disponibile

care nu intervine

de cât prin escepţiune și necesitate, pentru a dispune de o avere care nui aparţine. ?)
Ş
|
Consiliulde
Legea voeşte ca consiliul de familie să'și deie părerea,nu
fono î8 dă numai asupra sumei şi asupra naturei liberalităţei care urmează
asupra regi-ă se face copilului din averea interdictului, dar şi asupra conmulul matri- venţiunelor matrimoniale ale acestui copil, de pildă, în privinţa
trebue sea- Cestiunei de a se ști dacă averea dăruită trebue să fie dotală,
oprite “ sau parafernală *). ete. Intervenţiunea consiliului este naturală
în această privință, căci el represintă pe ascendentul dăruitor,
şi acest ascendent ar fi putut foarte bine, dacă mar fi fost interdict,

să facă se atârne

liberalitatea

sau cutărul regim matrimonial.

sa de adoptarea

Este deci just

cutărui

ca consiliul să

poată face ceea ce ar fi putut face însuşi ascendentul. ConvenţiuConvenţiunele matrimoniale se fac însă de însuşi viitorii soți,

nele. matri- dacă ei sunt majori, ear dacă ei sunt minori, ele se fac în chipul afac de însuși rătat de Art. 1231, adecă cu asistența tatălui, sau a mamei lor (ue-

viitorii soți. jnterdicți), cu acea a, ascendenţilor, în lipsă de tată şi de mamă,

— Contra. Laurent. V. 299. Magnin. L. 889 în notă. Bonachi. |. p. 89.

*) Demolombe. VIII. 586. Valette. Fplic. Som. p. 362 şi Cod. Civ.

p. 622. Aubry et Rau. 1. p. 466. Mass6-Verge. 1. p. 470, nota 13.
— Contra. Duranton. III. 766.
.
=) Demolombe. VIII. 589. Duranton. III. 763. Aubry et Rau. I.$ 126.|

p. 466, nota 13. Laurent. V.297.— Copilul înzestrat sau căpătuit de cătră consiliul de familie ar putea însă să se libereze de obligaţiunea ra-

3)

portului renunțând la moştenirea autorului seu. Demol. VIII. loco cit.
Consiliul

de

familie

este liber de

condiţiunea de a adopta
el participă

deci

ca

a nu

cutare regim

parte

contractantă

înzestra

copilul

matrimonial.

de cât sub

In acest sens

la conveuţiunele

matrimo-

„niale ale minorului. Mourlon. IL. 1299. V. şi supră, p. 329, nota 1.
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ear în lipsă şi de ascendenți, cu asistența consiliului de familie
(nu acel al interdictului, ci al copilului). Se poate deci întâmpla ca

să intervie

la căsătoriea unui

minor, acel al copilului, pentru al autorisa

două

consilii

a. se căsători şi a

adopta

şi 1231),

cutare

de familie

regim

matrimonial

(Art.

142

şi acelal

ascendentului interdict, pentru a hotărî suma ce trebue să se
deie copilului din averea interdictului și aşi da părerea asupra regimului

matrimonial.

(Art. 456.)

|

Afară de aceste două casuri, consiliul de familie al interdic- Gasuilin care
tului nu mai are

nici

un amestec.

Astfel,

el nu va interveni familienuin-

când copilul major își va constitui zestre însuşi averea sa,') sau
când înzestrarea, s'ar face din partea soţului interdictului. In

tervine.

caz însă de interdicţie a barbatului, femeea nu va putea înzestra pe
copiii sei, de cât cu învoirea justiţiei, pentru că ea este incapabilă de
a înstrăina singură averea sa. Numai femeea separată de bunuri

|
|
poate dispune singură de averea sa mișcătoare.?) (Art. 1265.)
Epitvopul unui minor, care n'aravea nici una din causele de Epitropul în“apărare prevădute

de Art.

370 și urm,, este

ei, adecă pănă

"tela pănă la finele

fi scutit
obligat a pastra tu- poate

la majoritatea, sau emanci- după pană de

parea nevârsnicului, ?) pe când epitropul unui interdict poate cere

Ast. 453.

descărcârea sa după cinci ani?) de funcţiune, putând chiar să
se apere de această sarcină şi înaintea acestui termen, la caz
de a avea una din scusele prevădute de lege. Legiuitorul n'a
')

Laurent.

V. 297.

Mareadă.

II. 330.

Demolombe.

VIII. 590.

|

2) Femeea interdictului ar putea să deie copiilor sei chiar imobilul
seu dotal cu permisiunea justiţiei (Art: 1250); însă fiind că barbatul are usufructul averei dotale (Art. 1242 şi 1243), el nu va perde
acest usufruct, de cât dacă consiliul seu de familie ar consimți şi el la
această înstrăinare, potrivit Art. 456. Donaţiunea nupţială a averei
dotale făcută copiilor de cătră femeea unui interdict cu învoirea

de familie a barbatujustiţiei, însă fără intervenţiunea consiliului

lui seu intergis (Art. 456), mar fi deci validă de cât în privinţa
A
nudei proprietăți. (Comp. şi Art. 1251.)
3) V. cu toate aceste, supră, p. 18, nota 1, unde se discută controversa
asupra cestiunei de a se ști dacă epitropul poate fi rânduit pe un
timp determinat, după cum era cu putință altă dată la Romani.
(Instit. Ş 3. Lib. 1. Tit. 14.)— După legiuirea Moldovei din 1840
asupra epitropiilor ($ 40), epitropul 'se orânduea minorilor numai

Nu se poate
rândul mino',.0p pe E
timp determinat. Con-

pe cinci ani, după trecerea cărei vremi, el era slobod a se retrage pi

din epitropie.

Legislaţiunele

Sviţerei permit şi astădli mai toate e-

pitropului de a se lepăda de epitropie după un timp oare care. Astfel,

p

codul cantonului Friburg (Art. 245) permite epitropului dea se retrage din epitropie după trei ani de funcțiune; codul canton. Argovie

(Art. 408)

după patru

ani;

ear codul

canton.

Berna

(Art,

_
,
252) după doi ani ete.
4) In codul francez (Art. 508) și în codul Italian (Art. 333), epitropul Dreptul străeste obligat a pastra tutela interdictului cel puţin dece ani, ear în :n £ drep u
'
codul Olandez, opt ani. (Art. 515.)—La Romani, din contra, curato-
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voit cao sarcină atât de grea, care poate să ţie toată viaţa interdictului, să apese un timp indefinit asupra aceleiași persoane. ')
Cu

toate acestea,

asemene

facultate

nu mai are loc atunci când

tutela se esercită de cătră soţul, ascendenţii sau descendenții
interdictului (Art. 661), pentru că tutela se consideră pentru aceste

Scusa prevă-

Qută de Art,

453 nu se aplică inter-

dicţiei legale.

persoane

ca îndeplinirea

unei datorii,

din causa legături-

lor ce esistă între ele şi interdiet.
Această scusă specială şi escepţională se aplică numai la interdicţiea judeciară şi nu poate fi întinsă prin analogie la interdicţiea legală, pentru că tutela sau curatoriea, în asemene
caz, are un termen fics și determinat prin hotărârea judecăto-

rească. (Art. 13 şi 16 Cod. Pen.) (Demolombe.
Incapacitatea

VIII. 624.)

iuterdictului.

Art. 418.
Pronunțarea interdicţiunei sau a numirei consiliului, îşi
vor avea efectele lor din diua de când s'a publicat hotărîrea.— Toate 2)
actele făcute în urma publicaţiunei de interdicţiune, sau fără asistenţa

consiliului judeciar, vor fi de drept socotite ca fără ființă (sau mai bine
dis vor fi anulabile). (Art. 445, 447, 458, 950—953, 1164, 1176, 1190,

1190, 1552 C. 0. Art. 14 Cod. Comer. nou. Art. 262 Ş 3 Pr. Pen. Art. 18
$ 3 L. elect. din 1884. Art. 502 C. Fr.)
Art. 449.
După moartea unei persoane, actele sevârșite de ea nu
vor mai putea fi atacate pentru motiv de smintire de minte 3), de cât

în casul când dovada smintirei minței resultă chiar din cuprinderea actului ce se atacă. (Art. 435, 942 C. C. Art. 504 C. Fr.)
Incapacitatea
smintitului la

Romani.

La Romani, toate actele sevârşite de o persoană în timpul pe

Când ea nu'şiavea

usul

raţiunei

erau

nule

pentru

lipsă de con-

simțemânt:*) dementis nulla voluntas est. Actele însă sevârşite de
rul remânea în funcţie pănă la vindicarea interdietului. (LI. Pr. Dig.

Lib. 27 Tit. 10 şi L. 6 in medio. Cod. Lib.5.'T.10.) V.şi L. 13. Dig. Lib.

21. Tit. |.
tori: „in
Epitropul
lepede de

unde se dice
paucissimis
care după
tutelă va

că puţină deosebire esistă între epitropi şi curaenim distant curatores a tutoribus.
espirarea termenului de cinci ani va voi să se
face o cerere în acest scop la tribunalul do-

miciliului tutelei, și tribunalul va convoca sfatul de familie spre
(Art. 355 urm.) Vechiul epitrop va urma
cu gestiunea tutelei pănă la întrarea în funcţiune a noului tutor
380
$ 2), care va primi socotelele de la cel vecbhiii potrivit Art.
lege un alt epitrop.

”
%)
%)
Dreptul

chiii.

vg-

aa-

însă

(Ant.
418.

Nu toate actele făcute fără asistența consiliului sunt anulabile, ci numai
acele prevădute de Art. 445 Şi 458. V. şi înfrd, esplie. acestor articole.
Cuvântul smintire cuprinde aici imbecilitatea şi nebuniea cu furie.
(Art. 435.) Valette. Cod. Civ. p. 615, nota 2 şi FEplic. Som.
p.
369, nota 3. Laurent. V. 397.
„Puriosus nullum negotium gerere potest, quia non
intelligit quid
git.“ (Instit. $ 8. Lib. II. Tit. 19.)— » Lestamentum
facere non
possunt furiosi, guia mente carent.t (Instit. $ 1. Lib. Il.
Tit. 12)

„Art. 1156 din codul Calimach (865 Austriac) prevede că acel lipsit de minte nu este vrednic nici să deie, nici să
primească făgăduință,

însă Art. 1157 din acelaş codice adaogă

că persoanele

:
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aceste persoane întrun interval] lucid erau valide (L. 2. Cod. Lib.
V. Tit. 70 și L. 2. Cod. Lib. IV. Tit. 38), ceea ce este contrar
dreptului modern cel puţin în privinţa actelor băneşti, căci vom
vedea că în privinţa actelor morale, cestiunea este controversată.
Astăgi, pronunţarea interdicţiunei sau rânduirea unui consi- Dreptul acliu judeciar (Aust. 445) își produce efectele sale, în cât prihu:
veşte incapacitatea interdictului,!) din diua publicărei hotărîrei de interdicţiune,?) ear nu din diua judecăzei, după cum se
esprimă Art. 502 din codul francez şi Art. 335 din codul Italian*), nici din diua de când sa sscălit hotărîrea, după cum
prevede Art. 8 al legiuirei Valachiei de la 1834, în privinţa
hotărîrilor prin care se declară pe cine-va de răsipitor. Legiuinostru

torul

a curmat

deci

controversa

care

esistă

asupra

a-

cestui punct în Franciea. (Vedi Demolombe. VIII. 550.)
acde in- Anularea
că actele . sevârşite
resultă
mai sus espuse
Din. cele
A.
„i,
A
2
.

terdict

înaintea

publicărei

hotărirei

sunt

valide,

cât

timp

nu

telor

sevâ-

gite de iuter-

sa (ovedit lipsa de rațiune din partea lui în momentul con- jet îaaintea
rel
tractărei,“) (Vedi Cas. Rom. Bulet. pe 1880, S-a 1. p. 380) aşa li:hotărîrei.
în cât reclamantul va trebui să dovedească după dreptul co- Art. 48.
aflătoare sub puterea părintelui sau a epitropului, ori a curatorului, prin urmare şi smintiţii (Art. 357 $ 3 C. Calimach) pot să pri-

mească o făgăduință sub condiţiune de a fi spre folosul lor.

„Is

cui bonis înterdictum est, stipulando sibi adquirit ; tradere vero
non potest, vel promittendo obligari.“ (L.6. Dig. Lib. 45. Tit. 1.)lu
codul Caragea,
din contra, actele smintitului sunt nule fără nici o deosebire: „cei fără de minte, veri ce tocmală sau dar vor face se socote-

şte drept nimic şi se strică.“ (Art. 2. P. |. Cap. 4.) Aceeaşi soluţiune
era admisă şi în privinţa răsipitorilor. (Art. 8. Leg. din 1834.)
1) Epitropul nuseva rândui însă de cât după ce hotărtrea tribunalului
va fi definitivă, căcă apelul este suspensiv în cât priveşte nominațiunea epitropului. (Vedi supra, p. 315, nota 5.)

2) Codul nou de comerţ

(Art. 14) face aplicaţiunea

acestui

princip At, 14,

când dice că interdictul, ea şi individul pus sub un consiliii jude- Comer. din
ciar, nu poate fi comerciant, nici să continue un comerciii.
1887.
Interdictul nu poate, de asemene, să fie jurat (Art. 262 Pr. Pen. A. 262 Pr,
$ 3) nică alegător (Ant. 18 Ş 3 L. elect. din 1884), nici epitropPen. Art. 18

sau membru întrun consilii de familie (Art. 383 C. 0.) ete. Aceste
incapacități nu sunt aplicabile individului pus sub un consilii
deciar. (Vegi supră, p. 126 nota 2 şi înfrd, esplie. Art. 458.)

ju-

3) Art. 335 din codul Italian mai adaogă încă că şi actele sevârșite
„de interdict în urma rânduirei administratorului provisor sunt nule.
*) Deci, dacă pârîtul s'a sevârşit din viaţă în cursul instanței de interdicţiune, şi chiar în urma admiterei interdicţiunei de tribuaal,

însă înaintea judecărei apelului la curte, el a murit capabil, căci

deși confirmarea interdicţiunei de cătră curte are efect retroactiv
pănă la dliua publicărei hotărîrei tribunalalui (vegi supra, p. 315),
totuși aceasta presupune o confirmare din partea curţei, confirmare
care nu mai este cu putință, instanța fiind stânsă prin moartea

pârîtului. Laurent. V. 312. Vedi și supra, p. 304.

Elect- diu
”
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mun

că interdictul nu avea usul raţiunei în momentul când a

contractat,

şi în asemene

caz, actul

va fi radical nul, sau mai

bine dis inesistent, căci smintitul n'a putut valabil consimți, şi fără
consimţământ nu poate să esiste contract.!) (Art. 948.) NulitaDeosebire de

la codul francez în privinţa actelor anterioare in-

terdieținnei.

1)

Cas. Rom. Bulet. Secţia I. pe 1878, p. 97 şi 338 şi Bulet. pe 1880, p. 379.
Vedi și Laurent. V. 313.—Atât codul francez (Art. 503) cât şi acel

Italian (Art. 336) face o derogaţiune la dreptui comun şi permit anularea actelor anterioare interdicţiunei, fără ca reclamantul să dovedească demenţa interdictului în momentul contractărei, ci stabilind
numai că, causa interdicțiunei, adecă starea lui obicinuită de smiu-

fire, imbecilitate sau nebunie cu furie (Art. 435) era obşteşte eunoscută în momentul

încheierei contractului, ceea ce este mai uşor

de stabilit de cât esistenţa demenţei înti'un moment dat. Această
derogaţiune

la dreptul comun

se justifică prin împrejurarea

câ a-

cel care contractează cu un smintit cunoscut de toţi ca atare este

presupus de rea credinţă. Ar fi fost de dorit ca asemene derogaţiune
să fi fost admisă şi de legiuitorul nostru, şi în această privință nu
ne putem uni cu opiniunea emisă de cătră destinsul nostru confrate de la Galaţi, DI. Victor Macri, care în un articol foarte ju-

dieios, publicat în Dreptul pe 1884, No. 64, dice că bine a făcut

legiuitorul nostru de a eliminat Art. 503 din codul francez. Acest
articol fiind însă eliminat din legea noastră, trebue, după enm observă atât DI. Macri, cât şi curtea noastră supremă (Bulet. pe 1878,
p. 338), să recurgem la dreptul comun, adecă la Art. 948 şi
să obligăm pe reclamantal în anulare a stabili prin oră ce soiiide
probe

că actul

a cărui

anulare

se

cere

a fost

făcut. întrun mo-

ment pe când interdictul nu avea usul rațiune sale, și prin unmare

nu putea valabil consimţi.
Anularea actelor antarioare pentru

dol şi rea credință.

Vegi şi Bonachi.

IL. p. 883.

Actele anterioare publicărei hotărîrei de interdicţiune nu vor putea deci fi anulate la noi, cu toate că causa interdicţiunei ar fi

fost de notorietate publică. Aceste

acte

vor putea însă fi anulate,

dacă cei de al treile care ar fi contractat cu interdietul, ar fi fost
de rea credinţă, adecă ar fi avut cunoștință despre interdieţiune,

sau despre causele ei, de şi ea n'ar fi fost publicată încă, şi totuși
ar fi contractat cu dânsul pentru a abusa de starea în care el se găsea și pentru a zădărnici efectele hotărîrei viitoare, căci este de

princip că toate actele făcute în frauda legei sunt anulabile. Să

nu se dlică, după cum pare a crede Dl. Bonachi, că acest sistem
ar tinde a întroduce în legea noastră Art. 503 din codul francez,

pe care legiuitorul nostru la eliminat anume, căci pe când în co-

dul francez, ca și în acel Italian, cei de al treile sunt în tot dea-

una presupuşi de rea credință, când causele interdicţiunei sunt de

notorietate publică, la noi, din contra, această presumţiune nu €:
sistă, şi actul nu va fi anulabil de cât atunci când se va stabili
cu precisiune că cel de al treile ar fi avut personal cunoştinţă
despre interdicţiune, sau despre causele eă, cu toate că hotărîrea nar”

fi fost pronunțată sau publicată.
gar fi „dat părerea sa conform

Cum! un membru al familiei, care
Art. 440 că persoana a cărei in-

terdicție s'a cerut este într'o stare obicinuită de smintire, imbecilitate, sau nebunie cu furie, sau însuși poate acela care ar

fi provocat interdicţiunea ar avea cutesanța de a profita de slăbăciunea smintitului pentru a] despoea, și un asemene act va fi

INCAPACITATEA INTERDICTULUI.— ART. 448.
tea acestor acte va putea

deci fi propusă

nu numai

335
de inter-

dict, dar și de toate părţile interesate, şi prescripţiea de 10
ani statornicită de Art. 1900 nu este admisibilă în specie, pentru că această prescripţie fiind o confirmare tacită, nu se poate
confirma

ceea ce nu

esistă.') In cât privește

şite de interdict în urma
nulitatea este relativă,

însă actele sevâr-

publicărei hotărîrei

după

cum

vom

de interdicţiune,

vedea

mai

la vale.

Actele anterioare publicărei hotărîrei fiind în princip valide, Puterea proear acele posterioare fiind anulabile, este deci de o mare în- bătorie a acsemnătate de a se determina adevarata dată a actelor

subscrise de semnătură

o persoană interdisă în urmă, sau pusă sub un consiliu jude-Privată:
Dociar. Dacă actul este autentic (vedi legea din 1 Septemb. 1886 tărei. Art.

modif. prin 1. din 1 Ianuar 1857),

sau are

(Art. 1182), nici o dificultate nu esistă.
semnătură

privată,

ceea

numai dată

Dacă

ce se va întâmpla

certă

actul este

cele mai

dese

11

sub
ori,

data lui va face credință pănă la dovada contrarie, de câte ori
el va fi recunoscut

(Art.

1176),

şi acel care

cere

anularea

lui

va putea să dovedească prin ori ce soiii de mijloace antidatarea actului.?) Marturii şi presumţiunele sunt admisibile în specie, fără nici o restricţiune, pentru că interdictul, râsipitorul
sau individul slab de minte n'a putut să'și procure o dovadă

scrisă despre antidatare. (Art. 1198
menţinut, pentru simplul
tea publicărei hotărîrei!

uudit, şi aş întreba
rea credință se
de lege numai
ceastă soluțiune,
1884, No. 64),

$ 3.) (Laurent. V.

motiv că el
Dar aceasta

pe Dl. Bonachi

pot pune ele sub
pentru a garanta
admisă și de Dl.
este admisibilă, cu

322 şi

ar fi fost sevârşit înainar fi un scandal ne mai

de când oare

persoanele de

scutul unei formalități edictată
pe cei de bună credință?... AVictor Macri (Veţi Dreptul pe
toată părerea contrarie a lui Au-

bry et Rau și a lui Pothier, și în privința actelor severşite deun
individ care în urmă a fost pus sub un consiliu jndeciar. (Vegi

infră, esplie. Art. 458, unde discut această controversă.)

,

1) In Franciea se decide din contra că nulitatea, actelor anterioare in- Deosebire de
terdicțiunei este relativă, şi aceasta cu drept cuvânt, pentru că nu- la codul franlitatea acestor acte nu se întemeiază acolo pe lipsa totală de
2
consimţemânt, cala noi, ci numai pe probabilitatea că alienatul era
incapabil de a consimţi. Vedi Laurent. V. 319.— Contra. Duranton.
III. 783 şi C. Poitiers (D. P, 55. 5.293), după care nulitatea ar
fi radicală, ca și la noi, ceea ce în Franciea este inadmisibil, faţă
„cu Art. 503 din codul Napoleon.
,
2) Laurent. V. 320—322 şi 3176. Aubry et Rau. IL. $ 140 în fine, p.

514. C. Orleans. Repert. Dalloz. Interdiction. 221,
nota 2.—In caz
când” interdictul sau individul pus sub un consiliu judeciar n'arrecunoaşte actul, cel puţin în privinţa datei, susținând că antidatarea

lui nu Safâcut în comun acord de părți, ci numai de acel carese
serveşte de dânsul, atunci fiind vorba de un falş, incapabilul va trebui
să se înscrie în falș, căci în asemene caz,

el atacă

însuşi

faptul

material al declarațiunei ce cuprinde actul, ear nu numai veracitatea, declarațiunei. Laurent. V. 320 şi XIX. 272 în medio,

A
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XIX. 272.) De câte ori reclamantul nu va putea dovedi
antidatarea, actul va fi menţinut, dacă el poartă o dată anterioară publicărei hotărîrei de interdicţiune, sau rânduirei
unui consiliu judeciar.*)
Anulareaae-

Am

vădut

că în

privința

acielor

posterioare

interdicțiunei,

telor poste- incapacitatea interdictului are loc din diua publicărei Hotărirei.
rioare interdicţiunei.

Naşte însă întrebarea de care hotârire a înțeles a vorbi legiuitorul, despre acea a tribunalului, sau despre acea a curți,

căcă amândoue se publică? (V. supra, p. 318.) Pentru a respunde la această cestiune vom face următoarele distincţiuni:
1* sau curtea a pronunţat interdicţiunea
pe care o pronunţase
și tribunalul, confirmând pur și simplu sentinţa primilor judecători, şi în asemene caz, incapacitatea va avea loc de la pu-

blicarea hotărîrei tribunalului, decisiunea curței având efect retroactiv pănă în Qiua publicărei hotărîrei tribunalului (V. supra,
p. 315, 318 și 322);

2% sau curtea n'a admis interdicţiuneu pe care

o admisese tribunalul, reformând astfel sentința primilor judecători, şi atunci pâritul n'a fost nică odată incapabil, şi actele
sevârșite de dânsul în urma publicărei sentinţei tribunalului remân valide, pentru că această hotărire se socoteşte ca şi cum
mar fi avut ființă; 3 sau curtea a admis interdicțiunea pe care
o respinsese tribunalul, şi în asemenea caz, interdietul va fi incapabil numai

bunalului

de la publicarea

ne producând

decisiunei

curţei,

nici un efect şi nefiind

hotărîrea, tri-

chiar

supusă

publicităței, pentru că nu creează nici o incapacitate (V. supră,
p. 318); 4 sau hotărtrea tribunalului care a admis interdicţiea

ma fost atacată cu apel, şi atunci incapacitatea va începe de
la publicarea hotârîrei tribunalului, trecerea termenului de apel
conferindu'i puterea lucrului judecat; 2) 5 sau curtea a admis

')

Casaţiunea franceză, a decis, cu toate acestea, că dacă data înserisului este inesactă, fără ca reclamantul să poată stabili cu precisiune

momentul

când

actul

a fost făcut,

creditorului

incumbă

sar-

cina de a dovedi că actul a fost subscris înaintea publicărei ho:
tărîrei de interdicţiune, sau de rânduire a unui consiliu judeciar.

(Vedi D. P. 69. 1. 230.) Această decisiune înființează însăo pre-

sumţiune legaiă de fraudă care nu resultă din niciun tecst de lege.
Antidatarea va trebui deci să se dovedească în mod desevârșit
numai de acel care cere anularea actului, chiar atunci când el ar
fi opus anularea pe cale de escepţiune, pentru că el a devenit la

*)

rândul seu reclamant: reus in excipiendo fit actor.

|

„Neprimindu-se apelaţiune în legiuitul soroc, dice Art. 13 al legiui-

vei Valachiei din 1834, sau, după apelaţie,

întărindu-se hotărîrea

de cătră Domnul ţărei, marele logofăt al dreptăţei va serie obşteştei epitropii a lua sub îngrijirea ci averea râsipitorului.“
Râsipitorii

nu aveau deci altă dată un consiliu judeciar ca astăgi,
(Art.
458) ci erau puși pe aceeași treaptă cu smintiţii, întoemai
ca la

“Romani.

(V. supră p. 293, nota 4.)
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tribunalul pro-

nunțase interdicţiunea, și în asemenea caz, incapacitatea interdictului va avea loc tot de la publicarea sentinței tribunalului,
însă numai incapacitatea parţială care resultă din Azt. 445,
ear nu acea care resultă din interdicțiune; 6” sau în fine, curtea a admis interdicţiunea, pe când tribunalul se mulțămise a
rândui pâritului

un consiliu judeciar, şi în asemenea

caz, inca-

pacitatea parţială care resultă din Art. 445 va avea loc de la data,
publicărei sentinţei tribunalului, ear incapacitatea complectă a interdicţiunei va avea loc de la data publicărei decisiunei curţei. !)

Actele bănești sevârşite de un interdict în urma publicărei Actele băhotărîrei de interdicţiune nu sunt valide, chiar dacă au avut loc iti posi.
întrun interval lucid, pentru că interdicţiea stabilește, cel puţin în cărei: hotăprivinţa actelor care ar pune în joc interesele sale bănești, o

presumțiune legală de incapacitate în contra căreia nici proba
contrarie nu este admisibilă după Art. 1202. (Laurent. V. 304.)
Aceste acte nu sunt însă inesistente,?) după cum ar părea să Anularea ac-

xesulte din tecst, ci sunt numai anulabile. Legiuitorul, înti'adetel0:- Inesac-

văr, Sa esprimat reu când a dis că actele interdictului vor fi
de drept socotite ca fără fiinţă (nuls de droit, după cum se esprimă

tecst.

tecstul francez, sau null di diritto, după cum se esprimă

Art. 335 din eodul Italian), căci el a voit a înţelege prin aceste.
cuvinte că judecătorii vor trebui neapărat să admită nulitatea,
îndată ce se va stabili că actul a fost sevârşit în urma publicărei
hotărîrei de interdicţie, fără a cerceta dacă interdictul a fost
sau nu lesat (Art. 951), sau dacă a esistat rea credință din
partea celor care au contractat cu dânsul. (V. Tom. I. partea
I. p. 123.) Posiţiunea interdictului este deci întocmai aceeaşi
ca şi a unei femei măritate, care ar fi contractat fără autorisarea barbatului,

-

saua justiţiei. Interdictul nu este deci în această

privinţă asemănat cu minorul, şi termenii Art. 454 sunt sub acest raport prea absoluţi, căci neversnicul nu poate cere anularea unei

convenţiuni

pentru

lipsă de capacitate, de cât în caz

1) Valette. Explic. Som. p. 365 şi Cod. Civ. p. 612.— Contra. Bonachi.
"1, p. 880, după care în aceste două din urmă casuri, hotărîrea tri-

==
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bunalului n'ar produce nici un efect, și incapacitatea n'ar avea loc
de cât de la publicarea decisiunei curţei. V. și Mareade. II. 319.

Mourlon. 1. 1294. Demante. II. 214 bis îl. Laurent. V. 306, 359. V. şi
articolul mai sus citat
a D-lui V. Macri. (Dreptul pe 1884, No. 64.)
a
Actele interdictului ar fi inesistente numai atunci când sar do- Acte inesis:

vedi că interdictul era lipsit de rațiune în momentul

când a con-

tente:

tractat, dovadă care va fi foarte greu de administrat. In asemene
caz, prescripțiea statornicită de Art. 1900 n'ar fi aplicabilă, şi nulitatea va putea fi propusă, nu numai de interdict, dar şi de toate

părţile interesate. Laurent. V. 305 în fine şi 307. Mareade. Il. 320.
V. și supră, p. 334, 335 şi infra; p. 338, nota 3 in fine.
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de lesiune (Art 951), pe când interdietul poate cere anularea,
întemeindu-se numai pe incapacitatea sa. Această deosebire între minor şi interdict provine din împrejurarea că minoritatea
presupune numai inesperiența vârstei, pe când interdicţiunea
presupune lipsa de rațiune, presumţiune care este continuă chiar
atunci când ar esista intervale lucide. (Art. 435.)
Actele sevârşite de un interdict nu sunt deci nule, ci nuActe anulamai anulabile, de unde resultă că el poate să le respecte de
bile.
câte ori i-au fost folositoare, ceea ce par mai fi cu putință în
caz când actele sale ar fi nule de drept. Va să dică, nulitatea
de drept a actelor interdictului ar fi chiar în dauna lui, și de
aceea legiuitorul n'a putut s'o admită. 1)
Din împrejurarea; că actele sevârşite de interdict sunt nuConsecințele
anulărei. mai anulabile, resultă, următoarele consecinți: 1% anularea, pentru- a fi admisă, trebue

cerere nu poate

să fie cerută, și asemene

să emâne decât de la epitropul interdictului, de la însuş interdictul, în urma încetărei incapacității sale, sau de la moștenitorii sei, în urma încetărei sale din viaţă ?); 2” anularea nu poate
fi propusă

de cătră

cu interdictul, nu-

acei care au contractat

litatea fiind relativă ?) (Art. 952); 3% viciul acestor acte poate
fi şters prin ratificare (Art. 1190); și în fine, 4 acţiunea în
anulare nar mai

fi primită,

dece ani

a trecut

dacă

de la pu-

blicarea hotărîrei care a rădicat interdicţiunea (Art. 1900) sau
de la moartea interdictului, dacă el a murit incapabil.*)
Art. 448 prevede că toate actele interdietului sunt anulabile,
Reaponsabidictului pen. ÎNSĂ această espresiune nu este esactă, pentru că numai contru delictele tractele sale au această soartă; cât pentru delictele și quasi-de-

ae sale (Art. 998 urm. și 1162), el remâne valabil obligat .
ie lictele
asiet
Art. 99% urm.ca, şi ori şi cine.*)

Aceeaș responsabilitate .o are

:) Laurent. V. 305.—Și după Art. 1157
Austriac),

actele interdisului erau

seu. Numai

codul Caragea

valide

le declară

și persoana

din codul Calimach (865
când

nule

erau spre folosul

fără

nici-o deosebire.

2) Aceasta se spune formal în Art. 335 $ 2 din codul Italian.
Acte inesis-

tente,

2)

Laurent.

V. 307.
— In

caz

însă când actul

ar fi inesistent,

ceea ce

sar întâmpla atunci când sar dovedi că în momentul contractărei,
interdictul era în stare de smintire, nulitatea va putea fi propusă
şi de cătră cei de al treile, pentru că actul inesistent nu poate

să producă faţă cu nimene nică un efect. Laurent. V. 307.— În
asemenea caz, nici prescripţiea de 10 ani nu este admisibilă (Art..
1900),

pentru că

această

preseripțiune

(Art. 1167), actele inesistente
în fine. Mareade.

fiind

o confirmare

tacită

nu se pot confirma. Laurent. V. 305

II. 320 în fine.
— Contra.

Demolombe. VIII. 629.

V. şi supra, p. 331, nota 2.

*) Mourlon. IL. 1292. Demol.

VIII. 626
— 628.

Laurent. V. 304—306,

313. Mareade. II. 320. Comp. şi C. Chambery. D. P. 87. 2. 161.
5) Demante, II. 274 bis V.— Contra. Boileux. Il, p. 560.—Codul Caragea prevede din contra, că cei fără minte, veri ce greşală vor
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însărcinată cu paza alienatului, dacă nu dovedește că i-a fost
eu neputinţă a împedica faptul.) (Argum. din Art. 1000.)
Interdictul war putea însă să se oblige prin faptul seu gerând Quasi-con-

afacerile

altuia

(Art.

987—990),

dar el ar fi obligat prin faptul "Aare, Arte

altuia, bună oară prin faptul celor de al treile care “i-arfi gerat

în mod util afacerile sale. (Art. 991.) (Demante. II. 274 bis V.)
Actele morale ca şi acele băneşti sunt anulabile, chiar când Acte morale

ele ar fi fost sevârşite de interdict în timpul smintirei sale. Cestrâriteîn-

trebue să decidem însă dacă aceste acte au fost sevârşite întrun Incid. Conmoment când interdictul își recapatase usul raţiunei sale? După troversă.
generalitatea terminelor întrebuințați de Art. 448 sar părea
că toate actele, de ori ce natură

ar fi, sevârşite

de un interdict

în urma publicărei hotărîrei de interdicţiune, sunt anulabile. Doctrina însă tinde a recunoaşte că scopul interdicţiunei este dea
apăra averea interdictului, ear nu de a opri actele morale pe care el
ar putea să le facă. Astfel, interdictul n'ar putea face o donaţiune,
un testament, ”) sau o convențiune matrimonială, ete. chiar întun interval lucid, pentru că în aceste acte se află în joc aface, nu se învinovăţese.

(Art. 3. P. 1. Cap. 4.) Numai

-

râsipitorii

se vinuesc pentru ştricăciunele lor. (Art. 4, P. [. Cap. 5.)
1) Interdictul este el penalmente responsabil pentru delictele sau cri- Responsabimele

comise

de dânsul

întrun

interval

lucid?

Cestiunea

este con. litatea penală

troversată: Unii susțin că interdicții n'au nici o respundere penală, * interdictupentru că este greu de a determina momentele în care smintitul Cod. Der
îşi redobândește usul raţiunei sale. Faust. Helie. Code Pen. 1. 352. Controversă.
Leseyllier. Drept criminal. |. 46. — Contra. Demolombe. Il. 127,

p. 416 şi VIII. 635. Carnot. Code Pen. IL. p. 202. Valette sur Proudhon. Îl. p. 516, nota 2.

După

acești

autori,

atât Art. 448

cât şi

cele-lalte regule ale interdicţiunei nu sunt privitoare de cât la ma-

teriile civile. Această din urmă părere mi se pare preferabilă, căci
pentru ca să nu esiste nici crimă, nici delict, se cere ca agentul
să fie în stare de smintire, sau în oră care altă stare de perderea
usului raţiunei sale în momentul sevârșirei actului. (Art, 51 Cod.

Pen.) Judecătorii vor face decă abstracţiune de hotărîrea interdic-

țiuneă și vor apreciea în mod suveran dacă prevenitul sau acusatul avea sau nu usul raţiunei sale, în momentul când a comis faptul. El va fi deci pedepsit, dacă în acest moment era întrun interval lucid. Această responsabilitate era admisă și la Romani, pentru
ceasul când acusatul ar fi făptuit întrun interval lucid. (L. 14 în
medio. Dig. Lib. 1. Tit. 18.) V. și Art. 2 $1 şi 2, partea 1 din
codul penal Austriac, după care crima este numai scusabilă, când
ea a fost comisă într'un interval lucid, ceea ce însemnează că autorul faptului penal este pedepsit, însă cu o pedeapsă mai mică
de cât în ceasurile ordinare.
,
2) V. cu toate aceste Demolombe (VIII. 640. urm.) şi Valette (Fzplic,
Bom. p. 363 precum şi Code Civ. p. 610), după care interdictul ar
putea testa în momentele sale lucide, ceea ce mi se pare inadmisibil. V. şi supra, p. 320. Codul Italian declară în termeni formali
că interdictul este incapabil de a dispune de averea sa prin do:

națiune și testament. (Art. 163 și 1052.) .
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verea sa pe care legiuitorul a voit s'o ocrotească prin măsura
interdieţiunei. Lucrul este așa de adevărat, că nu sa cerut încă
nici o dată interdicţiunea unei persoane lipsită cu totul de avere. Art. 448 este deci străin de actele morale și nu se referă de cât la interesele băneşti. Vechiul adagiii care împedică
pe judecători

de a distinge

acolo

nu distinge, nuși

legea

unde

necesitatea, de a

primeşte de astă dată aplicaţiunea, pentru că
distinge

resultă în casul

de faţă

din

legei, ori

natura

cât de

absolută ar fi. Interdictul va putea deci să se căsătorească în-

tun

interval lucid,:)
acţiunea

cite

sa, să recunoască

să ceară despărțeniea

creezeo familie prin adopţiune, să eser-

un copil natural, săi

în nerecunoaştere

a unui

copil

legitim,

să con-

simtă la căsătoriea copiilor sei, sau săi emancipeze etc.?) (V.
supră, p. 251 în notă.) Toată dificultatea va consista numai
a stabili în fapt, că interdictul se găsea într'un interval

lucid în

momentul când a făcut aceste acte.
|
Capacitatea
Căt pentru individul pus sub un consiliu judeciar, fie pentru
individului
pus
sub un Slăbăciunea minței sale (Art. 445), fie pentru râsipire (Art. 458),
consiliu ju- nu mai remâne nică o îndoeală că el-va putea face toate adeciar.
ceste acte, şi chiar testamentul seu fără asistenţa consiliului,
această asistenţă fiind neapărată numai pentru donaţiuni şi pen-

tru cele-lalte acte

limitativ enumerate în Art. 445 şi 458. (V.

înfră, esplic. Art. 458.)
Art. 449.

Art. 449 este greu de înțeles; pentru a face deci tecstul mai
inteligibil, să'mi fie permis a lua un esemplu: eu aş putea, să atac în

*)

)

Căsătoriea, interdictului care n'ar fi celebrată întrun interval lucid

ar fi inesistentă, şi nulitatea ar putea fi propusă de oră ce persoană interesată. Persoanele care ar susținea că interdictul s'a că:
sătorit întrun moment lucid, ar trebui să dovedească
lor. (Art. 1169.) Aubry et Rau. IV. $ 464, p. 82.

alegaţiunea

Laurent. Il. 286—288 şi V. 308—310. Demolombe. III. 127 şi VIII.
638. Demante. 1. 224 bis ] şi II. 274 bis IV. Aubry et Rau.[.$
127, p. 468 şi IV. $ 4604, p. 82. Valette. Faplic. Som. p. 363 şi

Cod. Civ. p. 215 şi 610. V. şi 'Tomul nostru Î, partea II. p. 8, 9

158, 293, 335 şi 380.—Contră. Mareade. 1. 620 şi IL. 320. Arne. .
I. p. 130. Mourlon. I. 533 şi autorităţile citate în Tom. [. partea
II, p. 9, nota 2. dem. Dl. V. Macri în Dreptul pe 1884, No. 64.
Acest. sistem este formal admis în Angliea (V. Lehr. Drept Inglez.
80) și în codul Italian. (Art. 61.) In acest din urmă sens se pro-

nunţă şi colegul nostru, Dl. Efrim Mazlem

No. 21), care într'o

(V. Dreptul

eritică bine voitoare a lucrărei

noastre

pe 1886,
se meară

cum am putut să susțin părerea contrarie. (?) Cestiunea fiind viu
controversată, am cumpenit argumentele care se invoacă şi într'o pă-

rere şi în alta, ȘI am admis pe acea care misa părut mai logică şi
mai juridică. Dacă m'am înșalat,- după cum pretinde DI. Mazlâm,
cel puţin am eonsolațiunea de a nu fi singur şi de a avea alătu-

rea cu mine pe Valeite, Laurent, Demolombe, şi mulți alți barbaţi
eminenţi care au consacrat toată viaţa lor ştiinţei dreptului,
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tot timpul vieţei mele actele făcute de mine pentru smintire, imbecilitate, sau nebunie cu furie, cu toate că interdicţiunea mea mar fi fost nică pronunţată, nici macar cerută; şi dacă
aş putea stabili în fapt, fie prin marturi, fie prin alte dovedi,
că în momentul când am contractat nu aveam usul raţiunei,
actul ar fi inesistent pentru lipsă de consimţEmânt. (Art. 948.)
Acest drept ar trebui să'l aibă şi moștenitorii mei după moartea mea, însă legea, prin o derogaţiune la dreptul comun,') per-

mite moștenitorilor mei de a ataca actele făcute de mine numai în două casuri: 1* când interdicţiea me ar fi fost admisă de
justiție, sau macar cerută de persoanele în drept. (Art. 436,
431); 2* când dovada smintirei, imbecilităței, sau a nebuniei mele
cu furie ar resulta din însuş actul ce aș fi făcut, cu toate că
interdicţiea mea n'ar fi fost nici pronunțată nici cerută.?) In
1) Autorii nu sunt de acord pentru a stabili motivele

acestei dâro- Motivele a-

gaţiuni. Vegdi Demolombe. VIII. 664, 665. Aubry et Rau.1. $ 127. cestei derop. 469, nota 13. Laurent. V. 324.— Raportul oratorului tribunatului gațiuni. Ne-

dice că nu trebue să se permită moștenitorilor a atinge prin contes- iute E

taţiunele lor memoriea defunctului. (Vei Locr6. Legis. Civ. VII, p. 311,
No. 8.) Autorii mat caută a justifica această derogaţiune întemeinduse
şi pe alte consideraţiuni: astfel, unii glie că legiuitorul ar fi voit să
pedepsească pe moștenitori, care au aratat o neglijenţă culpabilă prin
faptul că mau provocat interdicţiunea la timp (Ducaurroy. I. 129);

ear alţii cred că scopul

legiuitorului ar fi fost

de a împedica pe

cât îi stătea. cu putință procesele de asemene natură, care sunt
grele de judecat din causă că autorul actelor atacate nu mai este
faţă, spre a da informaţiuni” asupra causelor care lau făcut să contracteze. (Valette sur Proudhon. IL. p. 542.) In fine, după Laurent
(V. 324), motivul cel iai puternic “al acestei derogaţiuni ar fi greutatea în care sar găsi părţile de a putea stabili alienațiunea mentală a unei persoane în urma morței sale. Această considerațiune
siogură n'ar fi însă suficientă pentru a justifica o disposiţie atât de

escepţională, pentru că legiuitorul nu poate refusa o acţiune din
causa dificultăţei probelor.—Art. 337 din codul Italian reproduce co-

dul francez, ear Ante-proiectul de revisuire eliminează cu desevârşire Art. 449, in cât în viitoarea legislațiune a Belgiei, moştenitorii vor fi supuşi dreptului comun, soluțiune care este cu mult
— La Romani, alienațiunea mentală a defunctului mai preferabilă.
ori şi când, şi prin ori ce soi de mijloace.
stabilită
fie
să
putea
Dovada
2) Vegi Cas. Rom. Bulet. pe 1878, Secţia Ip. 339. —În caz deci când
nu
smintirei
îudin
resulta
nar
furie
cu
nebuniea
sau
smintirea, imbecilitatea

suş actul atacat,
moment

el ar fi valid,

de nebunie,

şi cu

toate

cu toate că ar fi fost sevârşit întrun Moi pei
că

smintirea

ar resulta

din

alte din actul ata-

dovedi, pentru că proba nebuniei trebue neaparat să resulte din însuş actul atacat și nu poate fi complectată prin alte probe culese
de aiurea. Demolombe. VIII. 667. Bonachi. I. p. 886. DI. V. Maei, în Dreptul pe 1884, No. 65.— Veşii cu toate aceste Valette gur
p. 543, după care dovada smintirei, imbecilităţei, sau a
Proudhon, LI,

nebuniei cu furie ar putea fi complectată şi în afarăde act, când din acest act ar resulta numai un început de dovadă a alienațiunei mentale.

cat

342

CODUL CIYIL.— CARTEA 1.—TIT, XI.— CAP. II.—ART. 449.

acest din urmă caz, actul va fi inesistent. (Art. 948.) (Laurent.
V. 326 în fine.)
Pronunţarea
În caz când interdicţiunea ar fi fost pronunțată în contra

interdicţiu- mea

şi eu aş fi murit

interdiet, moștenitorii

mei pot ataca

"actele făcute de mine în urma publicărei hotărirei de interdicţiune, producând ca singură dovadă a alienaţiunei mentale hotărîrea de interdicţie; acest drept îl aveam şi eu în timpul vieței mele (Art. 448); după moartea mea, el a trecut la moştenitorii mai cu întregul meu patrimoniii. In acest caz, legea nu
faci nici o derogaţiune la dreptul comnn. In caz dea se ataca
actele anterioare publicărei hotărirei, moştenitorii mei vor trebui să
dovedească că eu în momentul contractărei eram lipsit de raţiune, în care caz actul nu va fi numai anulabil, ci chiar inesistent.!) (Art. 948.)
Cererea în. - În caz când interdicţiea ar fi fost cerută?) în contra mea, şi
terdicţiunei. eu aş fi murit pendente lite, înaintea pronunţărei hotărîrei, moștenitorii mei vor putea earăşi să ceară anularea actelor mele, cu
toate că, eu în asemene caz, aşi fi murit capabil (Vedi supră,
p. 333,

nota 4), însă moştenitorii

vor

“dească prin ori ce soiii de mijloace,

trebui

atunci

să dove-

după dreptul comun,

Cât pentru cestiunea de a se şti când dovada

că

smintirei minţei

va resulta din cupriuderea actului, aceasta va, fi o cestiune de fapt
lasată la apreciarea judecătorului. Astfel], actul ar denota o probă

complectă de. alienaţiune mentală, când ar cuprinde stipulaţiuni ri-

Respingerea
sau perima-

rea cererei

e "erdieție.

Părăsirea, cererei în interdicţie din

Pactul.
”
Când inter-

dicțieu se

consideră ca,

dicole, imposibile, sau cu desevârşire cinice. Demol. VHI.
1) Comp. Cas. Rom. Bulet. Secţia 1 pe 1878, p.98 şi Bulet. pe
p. 396. Vegi şi supră, p. 333, 334.
2) Pentru ca moștenitorii mei să poată ataca în asemene caz
mele, trebue ca cererea de interdicţiune să fie pendentă la

668.
1879,
actele
moar-

„tea mea, căci dacă cererea s'a respins sau s'a perimat,

sau dacă

şi cum nu ar fi avut loc. Lanrent. V. 325. Demolombe.

VIEI. 669.

rudele care o făcuse s'au desistat de la dânsa,

Aubry et Rau.

|. Ş 127. p, 469, nota

ea se socotește ca

12.

In caz când cererea în interdicţiune ar fi fost părăsită din partea reclamantului, judecătorii vor admite acţiunea în anulare din
partea, moștenitorilor,

de câte ori vor constata că părăsirea a fost

. independentă de voinţa reclamantului. "Totul se va reduce deci la
o cestiune de fapt. Laurent. V.325.—Demolombe. VIII. 670.
Pentru ca interdicțiunea să fie cerută, după cum prescrie

Art.

449, și acţiunea în anulare a moștenitorilor să aibă loc, este de a-

Juus ca cererea în interdicţiune să fi fost dată în mod serios tribunalului de cătra persoanele în drept (Art. 436), şi în scop
dea
garanta averea și persoana interdictului, fără îndeplinirea celorlal
te
formalități,

avisul

ŞI acțiunea

moștenitorilor n'ar putea avea loc, când

consiliului

de

familie,

interogatorul

smintitului, -

ete, Laurent. V. 325. Cas. Fr. D. P. 60. 1.350. Demolombe. VIII.
610. Numai atunci interdicțiunea nu Sar considera ca provocată

interdicţiea ar

fi fost cerută în frauda legei şi cu scop numai dea pregăti
râmul unei contestaţiuni viitoare. Demolombe. loco cit.

tt-

EFECTELE
eram lipsit de usul

INTERDICȚIUNEI. —

raţiunei

în momentul

ART, 449.
când

în care caz actul va fi inesistent pentru
mânt.!) (Art. 948.) (Laurent. V. 326.)
Art.

449

este

el aplicabil

la

ori

ce soiii
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am

contractat,

de

consimţt-

lipsă

de acte,

sau numai Art. 449 nu

la contractele cu titlu oneros? Redactorii codului francez par pie aplicaa fi înţeles a nu aplica această disposiţiune donaţiunelor și tes- ţiuni şi tes-

tamentelor, în privinţa cărora judecătorii ar avea în totdeauna,

(amente:

dreptul de a cerceta în fapt dacă dăruitorul sau testatorul era
sănătos la minte. Autorii franceji admit mai toţi această pă-rere, întemeindu-se pe Art. 901 care la noi lipseşte, şi mai ales pe împrejurarea că codul civil n'a reprodus proiectul primitiv,
după care donaţiunele şi testamentele nu puteau fi atacate pen-

tru causă .de smintire de cătră moştenitorii defunctului,
în casurile și în chipul aratat la Ari. 449. Ce trebue
cidem la noi? Atât DI, Bonachi (|. p. 884), cât şi DI.
cri (Vegdi Dreptul pe 1884, No' 65), întemeindu-se pe
jurarea
francez,

de cât
să deV. Maîmpre-

că legiuitorul nostru a eliminat Art. 901 din codul
după care numai persoanele cu mintea sănătoasă pot

dispune de averea lor prin donaţiuni și testamente, susțin că
Ari. 449 este general şi nu esceptează nici un act, nici donațiunele, nici testamentele, nici adopţiunea.?) Această opiniune
mi se pare însă inadmisibilă

pentru următorul

motiv:

devăr, prin eliminarea Art. 901 din codul francez

mis nici o schimbare

în legislaţiunea noastră,

mis de acest art. esistă şi la noi,
seşte, căci ar fi absurd ca cineva
sau un testament,

atunci

când

war

într'a-

nu sa

ad-

şi principiul e-

cu toate că tecstul ne lipsă poată face o donaţiune

avea întregimea minţei sale.

Nulitatea sau mai bine dis inesistența donaţiunei, sau a testamentului făcut de o persoană întrun moment de alienaţiune
mentală resultă din principiele generale, şi mai ales din Art.
948, câre cere pentru validitatea tuturor convenţiunelor un con1) In caz însă când eu n'a fi fost întro stare obicinuită de smin- Art, 449 nu
tire, ci ași fi perdut usul rațiunei numai pentru un timp oare care, mai este aplica-

lung sau mai scurt, Art. 449nwşi va mai primi aplicațiune, şi moş- Di n caz

tenitorii mei vor putea ataca actele făcute de mine, după dreptul Cea men.
comun, dovedind că în momentul când am contractat nu aveam u- tală a defune-

sul raţiunei, cu toate că interdicţiea me n'ar fi fost cerută, după tului n'arfi
cum prescrie Art. 449, pentru că, în asemene caz, ei nu sunt în fost opicinuiculpă, de vreme ce interdicţiea nu poate fi ceruid de cât atunci ** „cssă,
când smintirea, imbecilitatea sau nebuniea cu furie este o stare o-

bicinuită a bolnavului. (Art. 335.) Ducaurroy. I. 129. Proudhon. II.
p. 539. Aubry et Rau. 1. $ 127, p. 470 teest şi nota 14. — Contrăi. VaJette sur Proudhon. III. p. 542 No. 3. Demol. VIIL. 666. Laurent.V. 325.

2) In privința adopţiunei contractată de defunct,

ne unim ȘI noi cu pă- Art. 449 este

rea D-lui Macri, şi admitem în acest caz numai aplicațiunea Art. aplicabil la
449. Vegi Demolombe.

VIII. 674 bis. Laurent. IV. 224. Cas. Fr. D. adopţiune.

P. 61. 1. 213. Vegi şi TomulI alucrărei noastre, Parte H, p. 380,
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simț&mânt emanat de la o minte sănătoasă. ')
901 nu însemnează deci nimic, şi legiuitorul
a traduce acest articol numai pentru că la găsit
ce recunoaștem că argumentul tras din lipsa

are

nici o valoare,

trebue să admitem,

IL-— ART.

449,

Eliminarea Art.
Român a omis de
de prisos. O dată
Art. 901 nu maj

dimpreună

cu majoritatea

autorilor franceji, că Art. 449 nu se aplică donaţiunelor și testamentelor făcute de defunct, și motivul care mă face a admite această, s0luţiune este următorul: interdicțiunea unei persoane nu poate fi ce-

rută de cât atunci când smintirea, imbecilitatea, sau nebunie
a cu

rie este o stare obicinuită a bolnavului;

de câte

fu-

ori infirmitatea

minţei este numai accidentală sau trecătoare, cererea în interdicţie nu mai este admisibilă (argum. din Art. 435); pe când,
alienaţiunea mentală chiar întâmplătoare oprește pe -om
de a
dispune de averea sa prin donaţiune sau testament. Or, eată ce
sar putea întâmpla: moştenitorii ar cere anularea unui testament, sau a unei donațiuni pentru motiv că autorul mar
fi fost
sănătos la minte când ar fi făcut disposiţiunea, şi acţiunea
lor
ar fi respinsă pentru ca ei war fi provocat interdicţiea, pe
care ei

după

Art. 449 nu
este aplicabil
la actele pasive ale defunctului,

lege nu erau

în drept

so

provoace.

Pentru

a nu ajunge

la această absurditate, trebue să admitem că moştenitorii
sunt
primiţi a ataca donaţiunele și testamentele autorului
lor pentru
causă de alienaţiune mentală, chiar dacă smintirea
mar resulta din cuprinsul actului, şi dacă ințerdicţiunea
dispunătorului nar fi fost nici pronunţată de justiţie,
nici macar cerută în timpul vieţei sale. Pentru a dobori asemen
e
tenitorii vor trebui să dovedească, conform dreptul acte, moşui comun,
că autorul lor nu era în întregimea minţei
sale când a făcut donaţiunea sau testamentul.2)
|
Legea
vorbește în Art.

449

de faptele sevârşite de defunct,

unde resultă că această disposiţiune este aplicabilă numai la de
faptele positive la care intervine consimțământul seu.
Cât pentru
actele pasivepe care defunctul le a suferit stând
în
art. 449 nu mai este aplicabil, așa în cât moştenitoriiinacţiune,
defune-

tului war putea să pretindă că prescripțiea n'a
putut să curgă
în contra lui.2)

1) Aceasta o recunoaște şi însuși DI. Macri
citată. Vegi și Cas. Rom. Secţia I. Bulet. înpe monografiea mai sus
*) Veţi în acest sens: Laurent. XI. 110. Demo anul 1872, p. 317.
XVIII. 355 urm. Marcade. II. 321. Troplong. lombe. VILL. 674 și
Donations. 461. 'Touillier. D.

L. (parte II) 1363. Valette sur Proud

hon. II. p. 543. Ea
plic. Som. p. 310, 371 şi Cod. Civ.
p. 616. Mourlon. IL. 536. Comp.
Cas. Fr. D. P. 1964. 1. 168. Vegi
și decisiunele citate în Repert.
lui Dailoz. disp. entre vifs. 198.— Contr
a, Maleville. Analyse, asupra
Art,

504. Delvincourt. IL. nota
(note asupra p. 60.)
*) Laurent. V. 328 în jine. Cas. Fr.8, D.p. 193
P.
pe
1867. 1. 351. Bonachi.
- Î. p. 884, asupra Art, 449,

|
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. Desființarea interdieţiunei.
Art. 451. Interdicțiunea încetează de o dată cu căuselece au determinat-o 1); cu toate acestea, nu se va putea pronunţa desființarea ei
de cât observându-se formalităţile prescrise pentru a ei pronunțare, şi
intergisul nu va putea reîntra în esercitarea drepturilor sale de cât după
ce se va pronunţa şi publica hotărîrea pentru a. ei desființare. (Art. 435,
438, 440 urm. 460 C. C. Art. 644, 647, Pr. Civ. Art. 512 C. Fr.)

La Ramani,
,

.

interdicţiunea
9

care o determinase.?)

au

Astădi,

înceta, îpso jure odată
.

a.

i

au

cu causele Deosebire

vindecarea smintitului dă drept

nu-

între dreptul

Roman şi

mai tribunalului competent de a rădica interdicţiea după cererea, dreptul accelor în drept (V. mai jos, nota 1), şi această hotărire nu'și va,
produce efectele sale de cât în urma publicărei ci.

a

Tribunalul va rădica interdicţiea, numai dacă causele ei au Indeplinirea
încetat, adecă dacă interdictul nu se mai află în o stare obici- formalităţilor
nuită de smintire,

imbecilitate,

sau nebunie

observând formalităţile prescrise
cerând

avisul consiliului

cu furie î) (Art. 435), deplinit la

pentru pronunțarea ei, adecă A terdiiee

de familie şi a medicilor,

interogând

ni.

pe interdict în camera de chibzuinţă și pronunţând hotărirea în
public, în urma raportului unui judecător.și a conclusiunelor
1) Această proposiţiune este inesactă, după cum observă Mareade (1.331), Inesactitate

pentru că încetarea causelor interdicţiunei nu aduce încetarea ei, ci autorisă numai pe tribunalul domiciliului interdictului a rădica interdicţiea.
2) „Et tamdiu erunt ambo în curatione, quando vel furiosus sanitaipso
sanos mores receperit.ce (duod si evenerit,
(prodigus)
velille
"tem,
,
.
.
:
jure desinunt esse în potestute curatorum.“
(L. 1 Pr. Dig. Lib. 27.
Pit. 10.) In caz când alienaţiunea mentală se manifesta din nou,
vechiul curator își relua atribuţiunele sale. — „Curatoriea încetează,
dice Art. 376 din codul Calimach (283 Austriac), când lucrurile încredințate curatorului au luat sfârşitul lor, sau când înceteză pricinele care au fost împedicat pe cel sub curatorie de ocârmuirea lucerurilor sale“; şi Art. 317 din acelaș codice adaogă că comisiea
” epitropicească trebue să deslușească şi să hotărască dacă plecarea
spre râsipire sau îndreptat cu temeiii şi cu statornicie, cercetând
cu amăruntul pe casnici lui, pe celelalte rudenii, pe megieşii lui
- şi îasuș ispitind adese; ear pentru cel nebun sau lipsit de minte,
trebue pe lângă cele pomenite chipuri, să orânduească și doftori
spre cercetare, şi luând mărturiele lor, aşa să dea hotărîrea. V. şi
Art. 17 al leg. Valachiei din 1834 citat infră, la esplic. Art 459,
va pu3) Dacă îusănătoșarea, interdictului nu este deplină, tribunalul
tea, să rădice interdicțiea numai în parte, rânduind bolnavului un
consiliu judeciar, potrivit Art. 435. Laurent. V. 335. ln acest caz,

se vor îndeplini disposiţiunele Art. 447 pentru ase aduce rânduirea

de teest.

Dreptul Roman şi drepul vechii.

Rânduireaunui consiliu
judleciar,

acestui consiliu la cunoştinţa celor de al treile.

Mai mult încă de cât atâta, tribunalul va putea să menţie inter- Vindecare
dicţiea, chiar Ja caz când ar constata o ameliorare în starea intev- necomplectă.
dietului, dacă el nu este încă pe deplin vindecat. Ca alte cuvinte,

interdicţiea ar putea, fi menţinută, cu toate că smintirea mar mai fi
atât de mare spre a putea motiva pronunţarea

V. 329 in fine. Demol.

interdicțiunei. Laurent.

VIU, 676. Trib. Lyon. D. P. 69. 3. 90.
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Tribun.com-

ministeriului public.) (Art. 440—444,
“Tribunalul

competent

este

acel

460

C.C. 644 Pr. Civ))

al domiciliului

actual

petent. Con- tergisului, adecă a epitropului seu.?) (Art. 93.)

|

a în-

Persoanele
După cum tribunalul nu poate să pronunțe interdicţiea din
Cao potoere oficiti, tot astfel, el nu poate s'o rădice de cât în urma undă ceterdicţiunei. reri făcute conform Art. 438 și 439. Care sunt însă persoa-

Controversă. pele autorisate a face asemene

|

cerere?

Codul Italian prevede

că interdicţiea, va fi revocată după cererea rudelor, a soțului,
sau a, ministeriului public. (Art. 338.) Codul nostru, ca şi acel

francez, este însă mut cu desevârșire în această privință, ceea,
ce face că cestiunea, este controversată: după unii, cererea în

revocare ar trebui să se facă numai de epitrop, în calitatea sa
„representant al interdictului, pentru că acest din urmă nu'și
dobândeşte eserciţiul drepturilor sale de cât numai în urma
“blicărei hotărîrei care a, desființat interdicţiunea. (Laurent.
330.)

După

alţii însă,

cererea trebue

să emane

de
repuV.

de la persoa-

nele care sunt în drept a provoca interdicţiunea (Art. 436, 431),
şi chiar de la însuș

_
anierăictul
mant.
In contra cui
acțiunea
Controversă.

interdictul,

dacă aceste

persoane

ar neglija

de a o face, fie pentru că ar avea interes la, menţinerea interdicţiunei, fie din alte împrejurări. 2)
Ori cum ar fi, remâne necontestat că posiţiunea 'interdictului |
este schimbată, şi că el din pârit ce era a devenit reclamant,
In contra cui trebue să se facă cererea în revocare? Cestiunea
este earăşi controversată: după unii, cererea nu se va îndrepta
contra nimărui, pentru că nu se cere nimic de la nimene *); ear
după alţii, cererea, va trebui îndreptată de cătră interdis în con-

tra, epitropului seu. 5)
')

Tribunalul poate însă să respingă cererea de rădicare a interdicțiunei, fără a mai alerga la îndeplinirea acestor formalităţi, când
se convinge de la început că cererea este neîntemeiată şi are să
fie respinsă. Laurent. V. 332. Demolombe. VIII. 683 bis. Cas. Fr.
D. P. 64. 1. 86. Trib. Lyon. D.P. 69. 3. 90. Tribunalul are acest
drept când este vorba şi de admiterea interdicțiuuei. V. supra, p. 306.
*) Laurent. V. 332. Carr6-Chauveau. VI. (parte II.) Quest. 3038.—

Contră. Demolombe. VIII. 682. Valette. plic. Som. p. 318 şi Code

Civ. p.623, după care singurul tribunal competent ar fi acel al locului în care interdictul ar fi avut domicilul în momentul organisațiunei tutelei, ceea ce mi se pare inadmisibil, pentru că am vădut

supră, p. 92—94
3)

4)

că domiciliul minorului, şi prin urmare şi a inter-

dictului poate fi schimbat în cursul tutelei.
Aubry et Rau. I. $ 126, p. 467. Demolombe.

VIII,

sur Proudhon.

gi Code

618,-174. Du-

caurroy, Î. 138. Carre-Chauveau. VI, parte II, Quest. 3037. Valette
Il. p.553.

Explic.

Som.

p. 318

Civ.

p.623.

Mourlon. 1. 1309. 'Toullier D.L. (parte II) 1364, nota
2.
Valette. Explic. Som. p. 3178. Demante. II. 284 bis II.
Laurent.

V. 331. Cas. Fr. Repert. Dalloz. Interdiction. 240. Toullier. D. |.

(parte II) 1364, nota 2.
5) Demolombe. VII. 679. Ducaurroy.

1. 738.

Această părere
mi

se
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Dacă interdictul moare în cursul proceduri, şi chiar în urma
rădicărei interdicţiunei din partea tribunalului, însă înaintea judecărei apelului la curte, el a murit interdis, și prin urmare incapabil.!) |
Pe când în codul francez şi în acel Italian interdicţiunea, în- Publicarea

cetează după

pronunțarea hotărirei, la noi din contra, efectele pot tiae

interdicţiunei nu încetează de cât în urma publicărei hotărirei, lacodul franceea, ce este conform cu principiul mai sus statornicit de le“*
giuitorul nostru, după care efectele interdicțiunei nu încep de

cât tot de la publicarea hotărîrei (Art. 448), şi am vedut că atât hotărîrea tribunalului cât și acea a curței se publică. (V.
supră, p. 311, 318 şi 336.) Hotărîrea tribunalului numai atunci nu
se va publica când se va respinge cererea de revocare şi se
va menținea interdicţiunea, căci în asemene caz, nu sa schimbat

întru nimic

starea

interdictului

care

este cunoscută

celor de

al treile prin publicarea hotărîrilor anterioare.
In caz când rădicarea interdicţiunei ar fi fost admisă, şi Revocarea
de

tribunal

şi de

curte,

decisiunea

curţei

va

avea

efect retro- Aaa

activ pănă în diua publicărei hotărîrei tribunalului. ?) In caz însă produce efec:
când

tribunalul

ar

fi menţinut

interdicţiunea,

ear

curtea

ar fi

eee

rădicat-o, interdietul se va socoti capabil numai de la publi- bunalului.
carea decisiunei curţei.
Prin desfiinţarea interdicţiunei încetează și funcțiunea epi- Predarea sotropului, care vafi prin urmare obligat a da socoteli despre în- cotele obtreaga sa administraţiune.

Dacă interdictul este major,

el va pu-

tea, să primească socotelele direct şi fără intervenţiea justiţiei
(V. supră, p. 233); dacă eleste minor emancipat, socotelele se
vor da tot lui, însă în asistenţa curatorului seu. (Art. 426); dacă

el este simplu minor, socotelele se vor da tribunalului (Art. 418),
minorul având dece ani de la majoritate pentru a le mai cere încă
odată. (Art. 418 în fine şi 1901.) In fine, dacă tutela aîncetat prin
moartea, interdictului, socotelele se vor da moștenitorilor sei.

pare însă inadmisibilă, căci epitropul este menit a apăra și a asista pe interdict, ear nu a fi adversariul seu. V. Laurent. V. 331
in fine. Carr6-Chauveau. VI. (parte IL) Quest. 3037.
— Din -cele mai sus espuse resultă că dacă iter1) Laurent. V. 332.
dictul sa sevârşit din vieaţă înainte de a se judeca apelul care Sar
fi iuterjetat la curte, actele făcute de dânsul în urma rădicărei interdicţiunei de cătră tribunal vor fi anulabile, pentru că ele au fost
făcute de un interdict. Comp. curte Montpellier. D. P. 54. 2. 1.— Dacă
însă interdietul ma murit în cursul instanței, şi curtea a rădicat interdicţiea pe care

o rădicase

dict în urma publicărei

și tribunalul,

actele

hotărîret tribunalului

siunea curței având efect retroactiv pănă în diua
tei hotărîri. V. supră, p. 315, 318, 322 şi 336.

2)

făcute

de inter-

vor fi valide,
publicărei

deciaces-

V. supră, p. 315, 318, 322. Interdictul va fi socotit capabil tot de la
publicarea hotărîrei tribunalului, dacă această hotărîre a remas de-

finitivă prin neapelare. V. supră, p. 336.
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CODUL

CIVIL
— CARTEA

1.—TITUL

XI.—CAP,

CAPITOLUL

Despre
Critică la adresa legiuitorului,

consiliele judeciare

INL—ARTŢ,

445. |

Hit.

sau

interdicţie parţială.

Legea permite rânduirea unui consiliu judeciar: 1% persoanelor slabe de minte (mente capii sau fatui);, şi 2 râsipitorilor, adecă acelora care își prăpădese fără cuvânt averea lor,
după cum se esprimă codul Caragea (At. 1 P. L. Cap. 5), și
pe care Art. 33 din codul Calimuch îi numeşte desfrânați, espresiune care nu esistă în tecstul corespundător al codului Austriac. 1) (Art. 21.) Legea pune deci râsipirea pe aceeași treaptă
cu slăbăciunea minţei. Această asimilațiune este lipsită de logică, pentru că o persoană poate să fie slabă de minte, fără a
fi râsipitoare, şi reciproc, râsipitorul poate să se bucure de întregimea minţei sale. Causele fiind deci deosebite, efectele mar
trebui să fie aceleaşi. Astfel, nu se poate pricepe pentru ce legiuitorul a oprit în genere pe râsipitor de a pleda fără asistenţa consiliului seu, căci se poate intâmpla că procesele ce el
are de susținut să fie de natură a garanta, drepturile sale, pe
când această oprire este foarte rațională în privinţa persoanelor slabe de minte, pentru că trebueşte o inteligență, oare care
spre a putea urmări un proces în toate fasele sale. 2
Ori cum ar fi, şi ori cât de puternice ar fi aceste consideraţiuni, astfel este legea, şi numai legiuitorului este permis
de a o schimba.

I. Despre rânduirea unui consiliu, judeciar persoanelor slabe
de minte.
Art. 445. De va respinge cererea de interdieţiune, tribunalul (şi
trebue adaos şi curtea de apel) vor putea, după împrejurări, ordona ca
_2)
Drept atrăin.

Judecătorii nu pot rândui un consiliu judeciar de cât în ceasurile
anume determinate de lege, adecă pentru slăbăciunea minței (Art.
445) şi pentru râsipire. (Art. 458.) Laurent. V. 336.
*) Alte legislaţiuni au mers şi mai departe, punând râsipirea pe
a-

ceeași treaptă cu alienaţiunea mentală.

dul Olandez (Art.
p. 294, nota de la
râsipire, întocmai
Romani este și mai

Astfel sunt, între altele, co-

487) şi mai toate codurile Sviţerei (V. supra,
p. 293), după care majorul poate fi interdis pentru
ca şi nebunul. Această idee împrumutată de la
greşită, pentru că nesocotește atât drepturile omului,

cât și dreptul de proprietate, voind a garanta interesele societăţei şi a

Legi inglizeşti

familiei. 'Tot în acest sens era concepută şi vechia, noastră legislaţiune.
V. supra, p.293, nota 4, unde se arată, şi starea dreptului
Roman.
Legile Inglizești voind a garanta libertatea individuală au căglut
în excesul contrarii, căci în Angliea, râsipitorul nu poate fi nică
interțlis, nici pus sub un consiliu j udeciar, ci păstrează eserciţiul
tuturor
drepturilor sale. Şi această soluţiune- estă greşită: râsipitorul
, într'adevăr, nu trebue să fie interdis, pentru că el nu este nebun;
el trebue însă
să

fie pus în imposibilitate de a'și nimici averea,
a nu fi mai în
urmă 0 povoară pentru societate și familiea sa. spre
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pârîtul să nu mai fie liber a pleda, ase învoi, ase împrumuta, a priimi
un capital, nică a da chitanţă de priimirea lui, a înstrăina nică a ipoteca averea sa, fără asistența unui consiliu ce'i va orândui prin acea hotărîre, la care caz se va face publieaţiune prin monitor. (Art. 428, 441,
458, 460, 948, 1098, 1704 urm. 1169, 1771 C. C. Art. 499 C. Fr.)

Tribunalul sesisat de o cerere în interdicţie poate să respingă pur și simplu reclamaţiea, dacă o găseşte neîntemeiată,
adecă dacă pârîtul nu se află într'o stare obicinuită de smintire,
imbecilitate

sau nebunie

cu furie (Art. 435), putând, în asemene

caz, să condamne pe reclamant la cheltuelele de instanţă, şi chiar
la daune, în basa Art. 998. (V, supra, p. 311, nota 2.) In caz
însă când judecătorii, suverani apreciatori a faptelor, vor găsi
că pârîtul nu este în stare a'şi cârmui singur averea sa, cu toate

că el nu merită a fi interdis, ei vor putea să'i rânduească un
consiliu judeciar, adecă o persoană anume determinată, !) fără
1) Cuvântul consiliu nu este deci luat aici în sensul unei adunări com- Consiliul jupusă de mai multe persoane, precum este consiliul de familie, ci
deciar.
în sensul de sfătuitor, şi el.se numeşte judeciar sau judecătoresc,
pentru că este numit de justiţie, ear nu de consiliul de familie, de
unde resultă că acest consiliu nu poate fi nică legitim, nică testamentar.
Demolombe. VIII. 708. Acest consiliu este ca şi un curator (Comp. Art.
428), şi codul Italian îl numește chiar astfel. (Art. 339.)

Tribunalul nu va rândui un asemene consilin de cât persoanelor Persoanelela

slabe de minte, faibles desprit, după cum se esprimă autorii fran- Care se poate

ceji, sâu snfermi di mente, după cum se esprimă Art. 339 din co- consiliu jude-

dul Italian, a căror slăbăciune însă, nu este atât de gravă spre a deciar. Slăputea da loc la interdicţiune. Nu se poate rândui însă un consiliu băciune minjudeciar unei persoane care ar avea numai o infirmitate trupească,
fel:
dacă acea personă sar bucura de întregimea minței sale, pentru
că legile care regulează rânduirea acestui consiliu sunt de ordine

publică,
'ca şi legile privitoare la interdicţiune, şi dovadă la aceasta

este Art. 460, după care nici o hotărîre nu poate fi dată în asemene materie nici de tribunal, nici de curte, fără conelusiunele mi-

nisteriului public. (V. Laurent. V. 336.) Trebue să aplicăm deci în
specie tot ce am spus în privința interdicțiunei. V. p. 294, 295.
Epilepsiea, sau bătrâneţele înaintate ar putea da loc la rânduirea Epilepsie, bă:
unui consiliu, numai atunci când aceste infirmităţi ar fi slăbit fa. trâneţe îna-

cultăţile intelectuale ale infirmului. Laurent. V. 339. V. şi supră,

intate.

p. 296, nota 3. V. cu toate aceste, Demolombe, VIII. 528 și Demante, ÎI, 271 bis INI, după care infirmităţile sau metelmele trupeşti,

după cum se esprimă codul Calimach (Art. 331) ar putea să deie
în tot-deauna loc la rânduirea unui consiliu, ceea ce era admis și

la Romani. (V. supra, p. 29, nota4 în fine.) După Art. 331 din codal Calimach (251 Austriac), metehnele minţei sau ale trupului puteau să fie o causă de prelungire a epitropiei.

In cât priveşte surdo-muţii, se admite în genere că ei vor putea Surdo-muţi,

să aibă un consiliu judeciar, de câte ori lipsa de cultuiă ar face ca
inteligența lor

să remâe inertă şi nedesvoltată.

(Comp.

Art. 816.)

V. Laurent. V. 339. Demolombe. VIII. 529. In codul Italian, sordomuții sunt de drept sub curatorie, ca şi în dreptul Roman. V. supră,

.
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de care pâritul să nu poată face actele prevădute în Art. 445.
In codul Italian, acei slabi de minte

Cererea în ine
plieă cererea
unui consiliu
indeciar.
terdicție im.

Rânduirea u-

au un

curator, şi acest cu-

rator se orânduește de sfatul de familie, pe când la noi, consiliul judeciar se orândueşte de justiţie; numai epitropul înterdictului se numește de cătră sfatul de familie.!) (Art. 450.)
Cererea de interdicţie implică din partea reclamantului rân:
pia
:
>
o
»
duirea
unui > consiliu
judeciar,
după cum observă cu multă dreptate casaţiunea franceză (D.P. 57. 1. 354); de aceea judecătorii
sunt în drept a respinge interdicţiea şi a orândui pâritului un
consiliu judeciar *), căci judecătorul nu se poate pronunță asupra
unor lucruri care mau fost cerute de părți. (Art. 288
$2 Pr. Civ.)
Reclamantul ar putea însă se ceară şi direct de Ia justiţie:

dupăocerere Tânduirea acestui consiliu, după cum prevede formal Art. 339
directă.

$ 2 din codul Italian, pentru că nui se poate contesta dreptul
de a face direct ceea, ce el poate face implicitamente. ?)
ca soanele
Dreptul de a cere rânduirea unni consiliu judeciar aparține
rânduirea u- tuturor
nui
consiliu 436
indeciar.

acelor care au calitatea, de a provoca

şi l 459),

chi
şii chiar

ini
la
ministeriului

interdicţiunea (Art.

a
public,
în caz

A

când

a

persoana

Controversă. Care are nevoe de asemene consiliu n'are nică soţ, nici soţie, nici
rude cunoscute. *) Epitropul ar putea deci cere rânduirea unui
p; 297, teest și nota

1, unde am

vorbit mai

pe larg despre acești

nenorociţi condamnaţi de natură a trăi în singurătate.

1) Nică o rațiune juridică

nu justifică această deosebire (V. Laurent.

V. 348), și în zadar Demolombe (VIII. 708) se încearcă a justifica
intervenţiunea, justiţiei prin împrejurarea că interesele familiei sunt
contrarie cu acele ale râsipitorului sau al individului slab de minte,

căci aceeași rațiune
acestea,

esistă şi la caz

epitropul interdictului

familie. V. suprd, p. 321.
*)

Reclamantul

de interdicţiune, și cu toate

se rândueşte de cătră

n'ar putea însă să fie condamnat

consiliul

de

la cheltuelă, şi cu atât

mai puțin la daune (Art. 998), de câte oră tribunalul respingând
interdicţiea ar rândui pârîtului un consiliu judeciar, pentru că ce-

rerea reclamantului n'ar fi în asemene caz cu desevârşire respinsă,

ȘI prin urmare nu se poate dice că el arfi perdut procesul, după

3)

cum cere Art. 140 Pr. Civ. V. Laurent. V. 338 în fine şi Cas. Fr.
D. P. 57.1. 354. Idem. Mareade. II. 317 sn fine. Demol. VIII. 534.
Analogie şi din Art. 459

ce acei slabi

de

minte

care este aplicabil

sunt puşi

pe

aceeaş

în specie,
treaptă

de vreme

cu râsipitorii.

Demolombe. VIII. 532. Aubry et Rau. 1. $ 138. p. 505. Mourlon.
I. 1285. Mareade. H. 317. Ducaurroy. 1. 723. Laurent. V. 339. Va-

lette sur Proudhon.Il. p. 567. fxplic. Som. p. 356 și Code Civ. p.
*)

605, 606.— Contră. Delvincowrt. L. p. 323, nota 3 asupra p. 136.

Aubry et Rau. [. $ 138, p.505. Laurent, V. 343, Demolombe. VIII.
103. Ducaurroy, ]. 744. Mareade. II. 335. C. Rouen. D. P. 34.2.
123, -— Contră. 'Toullier, D. 1(parte EH) 1372. Daranton. II. 803.—

Tribunalular putea deci rândui un consiliu judeciar pârîtului, în
interdicțiea ar fi fost provocată de cătră minist. public,
căci cererea de interdicţie cuprinde implicitamente şi pe acea de râncaz când

duire a unpi consiliu: (majus involuit minus) Demolombe. VIII. 531,

CONSILIU JUDECIAR.— ART. 458—460.
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consiliu judeciar în numele epitropisitului seu.*) Nimene n'ar
putea însă săși deie un consiliu voluntar (V. supră, p. 295),
nici să provoace

rânduirea

unui

consiliu în interesul seu pro-

priu,) nici să încuviinţeze la hotărîrea care ar fi rânduit un asemene
consiliu,?) pentru că legile privitoare la rânduirea acestui consiliu,
ca şi acele privitoare la interdicţie. sunt de ordine publică.

In . cât privește
procedura
rânduirei
:
.
.
judeciar, V. înfra, esplie. Art. 459.

şi revocărei consiliului rânduitei
Proceduraşi
'revocărei
consiliului.

II. Despre rânduirea unui consiliu judeciar râsipitorilor.
Art, 458. Se pot opri râsipitorii de a pleda (sau mai bine dis
de a sta în judecată), a face transacţiuni, a'se împrumuta, a primi un
capital și de a da chitanţă de primire, de a înstrăina şi ipoteca averea
lor, fără asistența unui consiliu orânduit de tribunal. O asemenea oprire
se va publica. (Art. 428, 445, 441, 448, 948, 1098, 1576 urm. 1106,
1169, 1771 Codul Civil. Art. 513 Cod. Fr.)
|
Art. 459.
Oprirea dea lucra fără asistenţa unui consiliu va putea
fi provocată de cătră acei ce au dreptul de a provoca interdicţiea; cererea lor trebue a fi cercetată şi judecată tot în acelaşi chip; această
oprire nu se va putea desfiinţa de cât observându-se aceleași formali“tăți. (Art. 436 urm. 457, 458 C. C. Art. 514 C. Fr.)
Art. 460, Nici o hotărîre în materie de interdicțiune sau de numire de consiliu nu va putea fi dată, sau de tribunalul de prima înstanță, sau de curtea de apel, de cât după ce ministeriul public îşi va
pronunţa conclusiunele sale. (Art. 435, 445, 451 urm. C. 0. Art. 80 Pr.
Civ. L. din 29 Octombrie 1877 p. atrib. minist. public. Art. 515 C. Fr.)

Dacă legea n'ar fi luat în consideraţiune de cât interesul in- Motivele pendividual al râsipitorului, el n'ar fi trebuit să fie împedicat de ien
a'şi nimici averea

sa, pentru

că

numai de a se bucura și dea se
de averea sa, jus utendi, fruendi
şi 476 Cod. Calimach.) Dreptul
tat, pentru că abusul ce elar face
V. şi Valette,

proprietarul

este în drept nu poate fi pus

folosi, dar încă şidea abusasi
et abutendi. (Art. 480 C. C,
proprietarului a fost însă limide lucrul seu ar jigni dreptul

câ

Code Civ. p.606, care admite aceeaşi soluţiune, con-

testând însă dreptul ministeriului public de a cere rect vi

rân-

|
duirea unui consiliu judeciar.
1) Laurent. V. 343.
— Atât minorul, cât și femeta măritată putând fi Punere sub
interdişi, pot de asemene fi puşi sub un consiliu judeciar, fie pen- consilitu a mitru slăbăciune de minte (Art. 445), fie pentru râsipire. (Art, 458.) feeei nări
(Laurent. V. 345, 346. V. şi infră, esplie. Art. 458.)
tate.
2) Laurent. V. 344. Demolombe. VIII. 701, 703 bis. Aubry et Rau. [. Provocarea
$ 138, p.506. Valette. Eaplic. Som. p. 348 şi 389.— Cortră. 'Poul- unui consiliu
lier D. |. (parte II) 1393. V. şi supră, p. 302, nota 2 în fine.
seu propriu.
2) Aubry et Rau. [. $ 138. p. 506. V. şi supră, p. 295, nota 1.—Incuviinţare
Contra. Curte 'Turino. Râpert. Dalloz. Interdiction, p. 84 în notă, la hotărîrea

No. 267.— Persoana însă căreia sarfi rânduit un consiliu judeciar care rându-

„ca şi interdietul ar putea să nu facă apel în contra hotărîreă desijiu judeciar,
la prima instanță; aceasta ar fi o încuviințare tacită care este per,

misă. Viăgupră, p. 316, nota 1,

-

_
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altuia. Intradevăr, râsipitorul după ce ar perde averea sa ar fi
o povoară pentru familiea sa de la care ar avea dreptul să
ceară alimente. (Art. 185.) Eată deci motivul pentru care sa

permis

rudelor

unei

persoane

râsipi averea sa.
Râsipitorul poate deci,
și mai

Râsipitori.

Definiţiune.

cu samă

în

interesul

dea

o pune

în neputinţă de ași

atât în interesul seu propriu,
familiei

sale, să fie pus

sub

cât
un

consiliu judeciar, întocmai ca și acei slabi de minte. El nu mai
poate însă fi intergdis şi pus sub epitropie ca altă dată.!) Legiuitorul modern a înțeles că asemene măsură ar constitui violaţiunea cea mai flagrantă a dreptului de proprietate şi a libertăţei individului. 2) i
Ce trebue să înţelegem însă prin râsipitori? Râsipitori sunt
după

legea Romană

acei a căror cheltueli

mau

nici o margină,

și care asvârl bunurile lor cu profasiune, râsipindu-le
prin disipaţiune, qui negue

tempus,

neque finem expensarum.

habet, sed

bona sua. dilacerando et dissipande profumdit. *) (L. 1. în medio,
Dig. Lib. 217. Tit. 10.)
„ Pentru ca cineva să fie considerat de râsipitor şi prin wr-

mare

să fie tratat ca atare, trebue

să facă

cheltueli nebunești

şi nemăsurate cu averea sa, mai ales pentru lucruri netrebuitoare şi netrebnice, svârlind banii cu profusiune şi fără nici
o socoteală, de pildă pentru construcțiuni estravagante şi neCodul Caragea.

1) Râsipitoriă, dice Art. 2 din codul Caragea (P. 1. Cap. V), să se
tragă la judecată de rudele lor, sau de prietini, și să se înfrâneze

vă mseopituvra:, după cum se esprimă teestul grecesc) prin epitropi
vânduați de judecată.“

V. şi legea din 8 Martie

1834 (Regul. Org.

Valachiei, Cap. VII) care pune pe râsipitori sub îngrijirea obşteştei epitropii. V. şi suprd, p. 293, nota 4, unde am aratat starea

Codul Cali-

mach şi Cavagea,

dreptului Roman, a codului Galimach şi a altor legislaţiuni.
*) V. cu toate aceste supra, p. 294, unde am aratat că prineipul tradițional a fost pastrat în câte-va legislaţiuni străine, de pildă în
codul Olandez, în codul cantonului Friburg, Berna, ete.
%) „Comisiunea epitropicească, dice Art. 361 din codul Calimach
(273
Austriac), va publicarisi de râsipitor pe acel ce prin înfățoşare şi
cercetare, se va dovedi râsipitor a averei sale, pricinuitor lui'şi și

familiei sale de simţitoare pagubă și scădere, prin toecmele de împrumuturi fără socoteală, sau cu păgubitoare condiţii: V. şi Art.
1 al leg. Valachiei din 1834, după care „râsipitori sunt vârsnici

parte bărbătească sau femeească, acei care vor fi vîndut a treia
parte de veri ce .avere a lor, sau se vor fi împrumutat atât cât
face acea a treia parte, şi vor fi întrebuințat banii necurmat în
cheltueli netrebnice spre întimpinarea desfătărilor şi a plăcerilor
lor.“ Regula codului Caragea, după care cine-va nu se putea
s0coti râsipitor de cât atunci când râsipea în cheltueli
nebunești

cel puţin a zreia parte din averea sa esista şi în vechiul
drept al
glice că această regulă ar putea fi
luată de normă și astășii.
— Contra. Demolombe. VIII. 694.

Franciei, şi Toullier (|. 1311)
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folositoare, pentru cumpărări de haine sau mobile prea Iuesoase,
pentru plăcerile și desfrănările sale ete. Judecătorii vor trebui
deci să eie mai mult în consideraţie obiectul cheltuielilor de

cât sumele
Ori

cine

cheltuite.)

se

va

găsi

în

condiţiunele

de

mai

sus, fie barbat Minorii pot

sau femee, căsătorit sau necăsătorit, va putea fi pus sub un con- Cu

siliu judeciar, de ar fi și minor, fie chiar emancipat.

sub

Se înţelege deciarp. râ-

însă că asemene măsură va trebui mai ales luată aproape de

Pie

majoritate, pentru ca minorul să nu poată râsipi averea sa când
va ajunge la vârsta de 21 de ani.?)
YVemeea măritată poate de asemenea să fie pusă sub un consiliu Femeea măjudeciar, ori care ar fi regimul ei matrimonial, fie chiar şi acel
ritată. -

dotal.*) Acest consiliu va putea fi sau barbatul ei, când el nu
va fi absent, interdict, ori supus şi el unui consiliu, sau chiar
o persoană străină, după apreciarea suverană a judecătorilor. +)
Barbatul nu este deci nici întrun caz, consiliul legal al femeei
sale (V. supra, p. 323, nota 4), pentru că consiliul judeciar
se vânduește în tot-dea-una de tribunal, de unde îi vine şi nu-

mele de șudeciar sau judecătoresc. *) 'Tribunalul poate se încredințeze această misiune ori cui va crede de cuviință.
In caz de a se răndui un

INI

9

YV. Laurent. V. 341.

consiliu unei

femei

măritate,

bar- Femeea măritată, Rân-

Toullier. D. L. (partea II) 1311.

Demolombe.ânirea barba-

VIII. 692—694. Comp. D. P. 56. 2. 138. D. P. 59. 2. 200. D. P.tuluica con65. 2. 94. Vegi şi L. 12 $ 2. Dig. Lib. 26. Tit.5.
|
siliu.

2) Demolombe. VIII. 443 şi 696. Laurent. V. 345. Aubry et Rau. |.
$ 138, p. 506. D. P. 46. 2. 2317.— La Romani, numai majoriă
erau sub curatorie: curatores, impleta legitima cetate, prodigis
vel furiosis solent tribui. L. 1. Cod. Lib. 5. Tit. 10. V. şi Art.
1 al legiuirei Valachiei de la 1934 care nu vorbește de cât de
râsipitori vârsnici.
|
3) Demolombe. VIII. 697. Aubry et Rau. |. $ 138, p. 506. Valette.

Explic. Som. p. 382 şi Code Civ. p. 629. Laurent. V. 346. C. Paris.
D. P. 56.2. 138. D. P. 16. 2. 238. D. P. 82.2. 241. D.P. 18.
1. 184.—Se înțelege însă că asemene măsură va fi mai ales folositoare

atuncă când femeea va fi măritată sub un regim care'i lasă în totul
sau în parte administraţiunea bunurilor sale. (Art. 1265, 1285.) Cât

pentru casurile în care

femeea n'ar avea această administraţiune,

rânduirea unui consiliu judeciar ar putea s'o

împedice

de a con-

tracta, împreună cu barbatul seu obligaţiuni oneroase și dăunătoare.
Şi la Romani, femeile puteau

que luxoriost vivit,

fi puse sub

bonis interdici potest“.

curatorie:

L. 15.

„Et

mulieri, Dreptul Ro-

Dig. Lib. 27.

Fit. 10. V. şi Art. 1 din legea Valachiei de la 1834, unde se dice că

1)
5)

man.

râsipitori sunt vârsnici partea bărbătească sau femeească.
Căsătoriea femeei nu face să înceteze funcțiunea consiliului jude-

ciar care sar fi rânduit în timpul când ea nu era căsătorită. Curtea
din Poitiers. D. P. 82. 2. 241. Idem. Cas. Fr. D. P. 18, 1. 184.
V. și supră, p. 349, nota 1.— Consiliul nu va fi deci nici întrun
caz nică legal, nici testamentar, nică dativ, adecă rânduit de cătră

„consiliul de familie. Demol. VIII. 698 şi 708. Laurent. V. 348, 349.
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batul păstrează puterea maritală cu toate atribuţiunele ei, ') şi
consiliul o asistă numai la sevârşirea actelor prevădute de Art.
445 şi 458.
Confiictîntre
Dacă barbatul este rânduit consiliul femeei sale, el va eserbarba cpu cita de o dată ambele autorităţi. In caz însă când consiliul feciar. Contro- meei va -fi o persoană străină, barbatul se va mărgini numai a
Yo
da autorisare femeei sale. Dacă consiliul voeşte so asiste, însă
barbatul refusă de a o autorisa, actul se va putea face cu au-torisarea justiţiei. (Art 200 şi 201.) In ipotesa inversă însă,

adecă când barbatul
|
siliul nu va voi s'o
Femeea nu
Dar dacă barbatul
poate
î ni meei sale, femeea nu
judeciar bar- barbatului,

pentru

va consimţi a'i da autorisarea, însă conasiste, actul va fi cu neputinţă.?)
poate să fie rânduit consiliul judeciar fepoate din contra să fie numită consiliul

ca, barbatul

când

este lovit de incapacitatea

„datului
set: parţială prevădută de Art. 445 şi 458 nefiind lipsit de eserciţiul

drepturilor sale și păstrând puterea maritală, nu se poate pricepe cum femeea ar asista pe barbatul seu la sevârgirea actelor celor mai însemnate ale vieţei sale, pe când barbatul trebue s'o autorise pe dânsa.*) Femeea este însă epitropă legală
a barbatului

seu interdis (Art. 452), pentru că, în asemenea caz,

barbatul ne mai esercitând nici puterea
Consiliul ju-

părinţeasă, nimic

obligat a fie

nu

se mai

poate

opune

maritală, nici puterea
la tutela femeei.

Consiliul judeciar, fie el rânduit pentru slăbăciune de minte,
pentru

râsipire,

este

obligat a primi

misiunea ce i se în-

primi însăr. credințează de justiţie, pentru că rânduirea unui asemene conse dă. Con. siliu este ca și tutela, și curatoriea o măsură de ordine publică
Moves
1) Laurent. V. 356. Curtea Paris. D. P. 63.5. 211.—Barbatul păstrează

puterea maritală și puterea părințească, chiar dacă ar avea şi el

ua consiliu, pentru că rânduirea acestui consiliu nui rădică ca in-

terdicțiea esereiţiul drepturilor sale civile. Laurent. V. 357. In ase-

mene caz, barbatul poate să autorize pe femee pentru toate actele
pe care el le poate face singur. Cât pentru actele pentru care el

are însuși nevoe de asistența consiliului, cestiunea este controver-

sată. (V. Tomul I, partea II, p. 122, nota 1.V. şi Laurent. III. 135.)
*) Laurent. V. 354 şi 356. V. şi ceea ce sa dis supră, p.
215, 216,
în

privinţa curatorului minorului emancipat.—Contrd. Magnin. Î. 900.
Chardon. Puis. butei. 278, după care actul sar putea face cu autorisarea Justiţiei. Această părere este însă inadmisibilă, pentru că con-

siliulca şi euratorul minorului emancipat nu se mărginește numai a
autorisa pe incapabil, ci'l asistă la facerea actului, ceea ce însemnează

că concursul

seu este neaparat pentru esistenţa

actului, și a-

cest concurs la formarea actului nu poate fi înlocuit prin intervențiunea justiţiei, pentru că ea nu face de cât a autorisa pe incapabil.
*) Laurent. V. 349. Demolombe. VIII. G98 bis. Trib. Saumur. D. P.
62. 3. 569. — Contra. Rolland de Villargues. Repert. Notariat. VO.
conseil judiciaire. 19. Acest autor susține că femeea poate fi rân-

duită consiliul judeciar barbatului seu, întemeindu-se pe vechiul
drept francez, consideraţiune care la noi lipseşte.

Or
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statornicită în interesul incapabililor. *) 'Prebue deci se aplicăm
în privinţa scuselor şi causelor de incapacitate tot ce am dis în
privinţa curatoriei minorului emancipat. (V. supra, p. 262.)
Hotărîrea

judeciar

prin care

se va

se va rândui

comunica,

părților

unei

persoane

și se va

un consiliu Publicarea

înscrie

în registre,

hotărirei.

publicându-se prin monitorul oficial?) (Art. 445, 447, 458), pentru ca fişte care să se păzească a face tocmală cu asemene

persoane, după cum se esprimă Art. 362 din codul Calimach
(273 în fine Austriac.) Hotărtrea nuşi va produce efectele sale
de cât de la publicare. Dacă curtea a confirmat rânduirea con- siliului pe care o admisese și tribunalul, pârîtul va fi considerat
ca incapabil pentru actele prevădute
carea hotărirei tribunalului. $)

în

Art. 458

de la publi-

Care sunt actele pentru care tribunalele pot să orânduească Actele penun consiliu

judeciar

transacțiuni

sau

unei

persoane,

fie

pentru

slăbăciune

de

de a primi

un,

tru care se
rânduește un

minte, fie pentru râsipire? Art. 445 şi 458 respund că se pot consiliu juopri acei slabi de minte şi râsipitorii de a pleda, de a face deciar.
învoeli,

de a se împrumuta,

capital și de a da chitanță de primirea luă, şi în fine, de a însirăina și ipoteca averea lor mişcătoare şi nemișcătoare. Prin
urmare, numai pentru aceste acte limitativ enumerate de lege,

consiliul judeciar își va esercita funcțiunea sa, și judecătorii
nu vor putea sub nici un cuvânt să întindă incapacitatea la acte
neprevtdute

de lege, pentru

că fiind vorba

de a restrânge

ca-

pacitatea persoanelor și prin urmare de o derogaţiune la dreptul comun,

disposiţiunele

Ast. 445

și 458

sunt escepţionale,

şi

ca atare trebuesc a fi interpretate în sensul cel mai strict.)
1)
Laurent.V. 350. Demante. LI. 285 bis IL. Taulier. Il. p. 182. C.
Nancy. D. P. 69. 2. 199. —- Contra. Demolombe. VIII. 710. Aubry
et Rau. IL. $ 139,p. 508. Valette. FEwplic. Som. p. 382. şi Code Civ. p. 360. Comp. şi C. Nancy. D. P. 69. 2. 199. Acești autori con-

sideră funcţiunele consiliului judeciar ca un mandat, ceea ce este
inadmisibil, pentru că atunci incapabilul nu s'ar folosi de proteețiunea pe care legea voeşte să'i o deie.
Tribunalul

nu

poate

rândui mai

multe consilii judeciari, ci numai Unitatea con-

unul. Demolombe. VIII. 711. Aubry et Rau. 1. $ 139, p. 508. V. și siliului judeciar,
ceea ce sa (lis supră, p. 61, în privința unstăzei tutelei.— Contra.
Toullier D. 1. (partea II) 1377.

Când esistă contrarietate de interese între consiliul şi persoana Contrarietate

2)

pe care el trebue so asiste,
hoc. Demolombe. VIII. 714.

'Tot ce sa dis în privința

tribunalul

publicărei

va rândui

un

consiliu

,

SR

ad- de interese.

Consiliu ad-

hotărârei de interdicţie este

deci aplicabil şi în specie. V. supră, p. 317, 318.
3) C. Angers și Cas. Fr.D.P. 67.2. 24 şi D.P.76. 1. 129.—Contră.
Bertauld.

Quest. de C. Nap. 1.206 urm.

sibilă şi în privința interdicţiunei.

Aceeași soluţiune

V. suprd, p. 318, 322 şi 347.

*) Laurent. V. 358 în medio. Aubryet Rau. L. $ 140,p. 510. Curtea
din Bordeaux.

D. P. 19. 2. 120,

-

este admi-

.
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Judecătorii n'ar putea de asemene să limiteze incapacitatea și
să oprească pe acei puși sub un consiliu judeciar de a face
fără asistenţa consiliului numai unele din actele prevădute de
445

Art.
Starea în În
decată.

şi 458,

pentru

că numai

legiuitorul

poate

modifica

capacitatea persoanelor. ')
Astfel, eată actele pentru care asistența consiliului este neaparată: 10 individul caruia i sa rânduit un consiliu judeciar,
fie pentru

slăbăciune

de minte, fie pentru

de asistenţa acestui consiliu

voe

râsipire, va avea ne-

pentru a pleda, adecă pentru

a putea sta în judecată, fie ca reclamant, fie ca pârit, în ori
ce soi de contestaţiuni, mobiliare sau imobiliare, și inaintea,

ori cărei instanţe. ?) Râsipitorul însă şi individul slab de minte
pot sta singuri în judecată și fără asistenţa consiliului înaintea
curței de apel pentru a dobândi reformarea hotărîrei care le-ar

“fi rânduit acest consiliu. ?)
Tecstul este atât de general încât asistenţa acestui consiliu
Despărţenie.
Anularea că- va fi neaparată
chiar pentru a sta în judecată într'o acţiune
sătoriei. etc.
de despărţenie, sau de anulare a căsătoriei, ori a oposiţiunei
ce var fi făcut în contra acestei căsătorii (Art. 158), pentru a res- punde

şi a se apara în contra

unei

cereri

de interdicţiune etc. *)

“=

Deosebire
între minorul
emancipat. şi
individul pus
sub un consiliu judeciar.

19

') Demolombe. VIII. 720. Valette. -Explic. Som. p. 383. şi Code Civ.

p. 630. Aubry et Ran. 1. $ 140, p. 510. Toullier. D.1. (parte Il.)
1318. Duranton. III. 799. Bonachi. 1. p. 903. Curtea din Bordeaux.
D.P. 19. 2. 120. V.eu toate aceste Laurent, V.358 care pare a îi
în îndoeală.—lIn dreptul vechiii al Franciei, judecătorii puteau determina €i singuri după împrejurări întinderea incapacităţei persoanei pusă sub un consiliu judeciar. (V. Demolombe. VIII. 690.)
Demolombe. VIII. 723. Laurent. V. 361, 362. C. Rennes. D. P. 80.

2. 254.—Minorul emancipat w'are din contra nevoe de asistența curatorului seu pentru a sta în judecată într'o acțiune mobiliară.
(Argum. din Art. 408 și 428.) V. supra, p. 267. Minorul emanei-

pat se deosebeşte

consiliu judeciar.

deci sub acest raport de individul pus sub un

Vom vedea

că esistă

şi alte deosebiri

între dânşii.

V. p. 362, tecst şi nota |.

*)

%)

C.

Bordeaux.

D.

P. 19. 2. 120.—Decisiunea

curţei care

rânduirea consiliului ordonată de tribunal va avea
pănă în diua publicărei hotărîrei tribun. V. supra,
Demolombe. VIII. 724, 724 bis. Laurent. V. 361.
I. Ș 140, p. 511. Curtea Limoges. D.P. 57. 2. 26.

ar confirma

efect retroactiv
p, 355.
Aubry et Rau.
V.şiD.P.51.

2. 61.—Casaţiea franceză (V. D.P. 58. 1. 121) a decis cu toate a-

ceste că individul pus sub un consiliu judeciar se poate apara singur,
fără asistența consiliului, la, cererea:în interdicțiune care s'ar face

contra lui, însă Demolombe (VIII. 724 bis) şi Laurent (V.361) critică
cu drept cuvânt această decisiune. V. şi supră, p. 213, nota
3 în fine.
_Stricto jure, ar trebui ca râsipitorul sau individul slab de minte

Stare în judecată pen-

să nu poată nici macar cere desființarea

rea consiliului judeciar,

asistența acestui consiliu, pentru că el este incapabil de a pleda
Singur în oră ce materie, pănă când nu se va publica hotărîrea care ar

tru desfiinţaControversă,

consiliului judeciar

fără

rădica, această interdicțiune parţială. Se admite însă în genere că
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Oprirea de a sta în judecată cuprinde şi pe acea de a încuviinţa Incuviinţare,
sau de a se desista de la procese fără asistența consiliului. 1) desistare.
Râsipitorul sau individul slab de minte nu vor avea însă nevoe Procese pede asistenţa consiliului lor pentru a sta în judecată ca pârâţi în
Xaleprocesele penale, nică pentru a respunde la cererea în daune pe
care ar face-o în contra lor partea civilă. ?)

In toate casurile în care asistenţa acestui consiliu este neaparată, el nu figurează în proces ca parte litigantă destinctă, ci numai

ca asistentul și sfătuitorul râsipitorului sau acelui slab de minte.*)
Se admite

însă în genere,

cu toate acestea,

că consiliul jude-

Consiliul

ciar poate singur E să facă oposiţie,
apel . şi chiar. recurs în nu- apel,
Poateoposiţie
el face
.
mele

A.
ui
râsipitorul

sau

acelui

slab

de minte,

şi că aceste acte Pee

vor fi valide sub condiţiune de a se chiema în instanță şi> pe acestlelui?râsipitoruControdin urmă, după ordinul justiţiei, dacă el n'a fost citat. *)
2

Persoana

versă.

pusă sub un consiliu judeciar nu se poate învoi cu Transacţiuni.

nimene, nică chiar asupra veniturilor sale, fără asistenţa acestui
consiliu, pentru că transacţiunea

implică

de averea sa, drept pe care individul

dreptul

de a dispune

pus sub un consiliu ju-

individul pus sub un consiliu judeciar poate cere singur desfiinţarea
acestui consiliu. (V. supra, p. 346, nota 3 și Demolombe. VIII. 774.)
1) Laurent. V. 362. V. şi D. P. 67. 1. 481. D. P. 68, 2. 114.
% Faust. Helie. Instr. Crimin. VL. 2865. V. şi supră, p. 111 teest și nota 1.
3) Astfel, procedura. n'arfi nulă, dacă consiliul care n'arfi fost chiemat
din capul locului în instanţă ar fi intervenit la curte pentru a aproba ceea
ce ar fi făcut râsipitorul sau acel slab de minte. Laurent. V. 360
şi C. Paris. D. P. 62. 5. 186.— Tot astfel, trebue să decidem că
oposiţiea, apelul, sau recursul făcute de râsipitor sau de acel slab
de minte fără concursul consiliului seu ar fi valide, intervenţiunea
acestui consiliu în cursul instanţei fiind îndestulătoare. Laurent. V.
362. Curte din Poitiers şi Bruxelles. D.P. 69. 1. 269 şi Repert. Dalloz.
Interdiction. No. 292, p. 90, nota 1. V. şi înfră, p. 363, nota 1.
4) Demolombe: VIII. 764. Aubry et Rau. I. $ 139, p. 508. C. Lyon.
D. P. 83, 2. 21. V. şi D. P. 54. 5. 443, No. 12.— Contra. ConsiJiul judeciar nu poate face oposiţie, apel, ete. de cât odată şi împreună cu acel interesat. Carr6-Chauveau. IV. Quest. 1591 în medio.
V. şi Laurent. V, 353. Această din urmă părere mi se pare mai ju-

vidică.— Ceea ce însă mi se pare afară de ori ce discuţiune este că Comunicarea
contermenul de oposiţie,

apel şi recurs nu va începe

a curge de cât în hotărrei

urma, comunicărei ce s'ar face atât râsipitorului, sau celui slab de minte, siliului judecât şi consiliului seu, pentru că numai astfel consiliul judeciar poate
să fie pus în posiţiune de a apara interesele celegea "i-a încredințat.

Canr&-Chauveau. loco cit. Q. Paris. Dreptul pe 1882, No. 82. Idem.

Cas. Fr. D.P. 94. [. 248.— Contră. Rivoire.- Trait6 de lappel. 192.
Comunicarea însă făcută unei persoane capabile remâne validă,
cu toate că, în urma acestei comunicări, acea persoană ar fi fost
pusă sub un consiliu judeciar. Carre-Chauveau. 1V. Quest. 1591 şi
III. Quest. 1560 bis în fine.
Dacă prima comunicare făcută râsipitorului în timpul ineapaci-

țăţei sale era nulă, o alță comunicare va fi neaparată în urma Tă-

troversă.
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deciar nul are.) (Art. 445, 458 și 1706.) In caz când individul pus sub un consiliu judeciar ar fi nevârsnic, se vor îndeplini și disposiţiunile Art. 413.
Deprumutul.
3* Individul pus sub un consiliu judeciar nu se poate împrumuta
Art. 15

fără asistența

consiliului,

și aceasta

bine înţeles nici în mod in-

direct, pentru că altfel legea nu șar mai atinge scopul.2)
Ratificarea
“Nimic n'ar împiedica însă pe râsipitor sau pe acel slab de

mut iregular, minte de a ratifica împrumutul

iregular

în urma desființărei con-

Art. 1167, siliului judeciar (Art. 1163, 1167, 1190), în care caz el nu va
1190.
mai putea cere anularea lui. Ratificarea: va putea să aibă loc
şi în tipul interdicţiunei sale parţiale, însă în asemene caz, numai

Primirea u-

cu asistența consiliului seu. (Demol. VIII. 759. Laurent. V. 374.)
4% Individul

pus

sub un consiliu judeciar

nu

poate să'şi pri-

nui capital. meagcă capitalurile sale, nică să deie chitanță validă de a lor primire

fără asistența consiliului seu, și aceasta în scop ca capitalurile să

nu

se cheltuească,

ci să se strângă,

liul va, trebui să supravegheze
„Erimitea se-

tru că altfel legea

nu

de unde

întrebuințarea

șar atinge

resultă că consi-

capitalului, pen-

scopul. *)

Individul pus sub un consiliu judeciar încă din timpul mi-

Dicestii Art norităței sale, nu va putea să primească singur la majoritatea
418.
sa, nici semile epitropiceşti, pentru că odată cu primirea semi-

lor, epitropul trebue să'i predeie şi averea pe samă (V. saprd,

p. 232, nota

2);

de unde

resultă

în asistenţa consiliului judeciar. *)

că semile

trebue

să se deie

dicărei acestei incapacități, pentru a face să curgă termenul de a-

Compromis.
Ata Pe.
”

pel sau de recurs. V. decisiea citată a C. Paris. Dreptul pe 1882, No. 82.
1) Asistenţa consiliului este de asemene neaparată pentru facerea unui compromis, pentru că numai persoanele care au liberul eserciții al drepturilor lor, pot să reguleze prin arbitri judecata contestațiunei lor. (Art. 339 Pr. Civ.) Laurent. V. 363. Aubry et Rau. l.$

140, p. 511. — În privinţa dreptului epitropuluişi a minorului emancipat de a face un compromis, V. controversele arătate p. 191 şi p. 269.

2) Laurent. V. 367. D.P.54. 2. 123
— Poliţa
.
subserisă de un râsipitor fără asistenţa consiliului este deci nulă. C, Paris. Dreptul pe 1882,
No. 82. Obligaţiea numai atunci ar fi validă, când părţile ar dovedi că împrumutul a profitat ineapabilului (Art. 1164) (Curte Caen.

D. P. 45. 4. 323

împrumutul

şi Laurent.

V. 374), sau când se va dovedi că

era civil şi că el a avut de cansă

furniturile

ce s'au

făcut râsipitorului sâu acelui slab de minte, atât pentru trebuinţele
sale personale, cât și pentru acele a familiei sale. Cas. Fr. D.
P.
60. 1. 316. V. şi D. P. 55. 1. 129.

3) Laurent. V. 368. Demol. VIII. 796. Aubry et Rau. |. $140,p.5
11.
C. Caen și Paris. D P. 51. 2. 46. D. P.77.9.
48.
V
şi
supră,
p,
266, nota 6. — Şi minorul emancipat nu poate
primi capitalurile sale

fără asistenţa curatorului. (Art. 428.) Epitropul
are însă dreptul de
a încasa toți banii minorului sau interdictului,- pentru
că primirea
capitalului este un act de administraţiune. (V.
suprei, p. 184, 185.)
*) Laurent, V. 370 in medio. Bonachi. I. p. 907.
— In caz când epitropul
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Legea nu prescrie asistenţa consiliului de cât pentru primirea Incasarea vecapitalului, de unde resultă că individul pus sub un consiliu niturilor.
judeciar poate incasa singur veniturile sale, ori cât de însemnate ar fi, având facultatea de a le cheltui și de a le între-

o
,
|
buinţa după bunul seu plac.)
a- Actele de înînstrăina,
poate
nu
5” Individul pus sub un consiliu judeciar

verea, sa, mişcătoare sau nemişcătoare, ?) nici direct nici indirect ina:

(Demolombe. VIII. 730) fără asistenţa, consiliului. Cuvântul general de înstrăinare nu cuprinde disposiţiunele testamentare, după

Po

cum vom vedea mai la vale, dar cuprinde atât înstrăinarea cu
titlu oneros, precum este vândarea, ?) cât și acea cutitlu gratuit, precum este donaţiunea, fără a se destinge, după cum fac

unii, între donaţiunele de bunuri presente și acele de bunui viitoare. £) In codul Italian această incapacitate începe din diua provo-

ar fi tot odată și consiliu judeciar, socotelele obşteşti se vor da în asis-

tenţa unui consiliu ad-hoc, Trib. Châlon sur Şâone. D. P. 66. 5. 261.

1) Demolombe. VIII. 743 şi 743 bis. Și aici este de observat că le- Criticăla agiuitorul ma fost tocmai prevădetor, pentru că se poate foarte bine dresa leginiîntâmpla ca râsipitorul să cheltuească toate veniturile sale în câte-va — Î0rlti-

dile, ceea ce va

necesita atingerea

capitalului. Aceeași lacună €-

sistă nu numai în codul francez, dar şi în codul Italian.
2) Legea, întwadevăr, nu distinge, ci vorbeşte de ori ce avere în genere. Comp. şi Art. 430 care vorbeşte numai de înstrăinarea vre
unui lucru nemişcător. Laurent. V. 364. Aubry et Rau. I. $ 140.
p. 511. Demolombe. VIII. 729 care revine asupra primei sale opiiuni. Valette. Ezplic. Som. p. 385, 386 şi Code Civ. p. 652. De— Contra. Mareade. II. 332. Ducaurroy. . 142.
mante.IL. 285 bis III.
pus sub un consiliu judeciar ar putea,
individul
autori,
După aceşti
înstrăina averea sa mişcătoare fără asistenţa consiliului. Această
părere pe care a părăsit-o însuşi Demolombe este însă inadmisibilă, pentru că averea mişcătoare putândîi astăţli mult mai însemnată de cât acea nemişcătoare, legiuitorul n'a putut consimți la ruina

râsipitorului sau acelui slab de minte.

Remâne însă bine înţeles că

individul pus sub un consiliu judeciar va putea să vândă singur mobilele supuse stricăciuneă care se reînoesc din timp în timp, pentru
că vândarea acestor mobile se consideră ca un act de adminis|
traţie. Demolombe. VIII. 729 în fine,
şi ca sancţiune repeticonsecință
ca
aduce
înstrăina
a
de
3) Proibiţiunea
ţiunea valorilor înstrăinate fără drept. Trib, şi Curte Lyon D.P.84.2. 83.
4) Demolombe. VIII. 736, 737. Laurent. V. 366, p. 448 urm. Valette Instrăinarea
viisur Proudhon. II. p. 568 nota a. Demante. Il. 285 bis. Aubry et bunurilor

56. 2. toare. lnad”
Rau. |. $ 140, p. 512. Curte Paris, Agen şi Bordeaux, D.P.
decisiune Controversă.
949 şi 250. D. P. 57. 2. 168. Cas. Fr. D.P.51. 1. 17. Această
este dată de camera civilă la 23 Dechemb. 1856, şi la 24 Dechemb.
acelaş an, aceeași secţie dă o decisiune în sens contrar. (V. D. P.

51. 1. 18.) Asemene variaţiuni se întâmplă foarte des la noi; ele
— Contra.
a. Donaţiunele de bunuri
sunt insă cam rare în Francie
viitoare pot fi făcute

fără

asistența consiliului,

pentru că

ele nu

despoae pe dăruitor, ci pe moștenitorii sei. Toullier D. I (parte II)

1319. Duranton. III. 800 şi XIV. 15. Chardon. Puis. tutdl. 210. Cas.
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Anularea donațiunei.

Iostrăinare
prin convenţiuni matrimoniale.
Controversă.

CODUL

CIVIL.—

CARTEA

I1.—TITLUL XI.—CAP.

IIL.—AR 7, 458.

cărei înterdicțiumei parțiale (Art. 1052), ear la noi numai din diua
publicărei hotărirei care a rânduit consiliul judeciar.*) (Art. 448.)
„Donaţiunea făcută de cătră individul pus sub un consiliu judeciar cu asistenţa acestui consiliu ar fi validă, însă aceasta n'ar
împedica anularea ei conform dreptului comun, de câte ori sar
constata în fapt că autorul ci nu s'a bucurat de întregimea minței sale în momentul când a dat consimțământul seu. (Laurent.
XI. 111. Duranton. VIII. 170.)
Individul pus sub un consiliu judeciar nu poate înstrăina averea sa fără asistența consiliului nică prin contractul seu de
căsătorie, de unde resultă că el va avea nevoe de asistenţa cousiliului seu pentru toate convențiunele matrimoniale care ar cuprinde. o înstrăinare, ?) pentru a face o. donaţiune viitorului seu
soț prin contractul seu de căsătorie, sau chiar în timpul căsă-

toriei *) (Art.

936),

Fr. D. P. 57.

pentru a înzestra pe copiii sei *) ete.

1. 18.

Aceastăpărere

este însă iaadmisibilă, pentru

că donațiunea de bunuri viitoare este tot o înstrăinare, chiar când

este făcută prin contractul de căsători—e.Şi la Romani, interdictul era incapabil de a înstrăina averea sa: „Julianus scribit, eos
guibus per pretorem bonis interdictum est, nihil transferre posse

ad aliquem.“ (L. 10, Dig. Lib. 27. Tit. 10.)
Oprirea de a înstrăina imobilele cuprinde și pe acea de a cons-

Constituirea
unui drept
real. Art. 517

titui vre un drept real asupra lor, precum este usufructul sau servitutea. Laurent. V. 445.—Individul pus sub un consiliu judeciar

urm. 620 ura,

nu poate de asemene să constitue fără asistența consiliului seu o

„anticresă

Anticresă.

asupra imobilelor

sale,

pentru

că deși

anticresa

nu este

un drept real, totuşi ea constitue o înstrăinare a fructelor, adecă a

Art. 1697,

venitului imobilului. (Art. 1697.) Laurent. V. 445. C. Paris. D. P.

55.

')

Art. 8 L, din
1834,

2

“)

2.246.

Vom vede

însă că individul

pus sub un consiliu judeciar

poate să închirieze singur sau să deie în arendă bunurile sale pe
timp cel mult de cinci ani, pentru că această închiriere se socofeşie ca un act de administraţie.
„Din giiua ce se va iscăli acea hotărtre de judecată, dice Art. 8
al legiuirei Valachiei de la 1834, ori ce toemală sau înstrăinarea
averei sale va face râsipitorul, fără ştirea obşteştei- epitropiă, întru

nimic se socotește.“ V. şi Art. 2, P. ]. Cap. IV. Cod.
Demolombe. VIII. 739, 742. Laurent. V. 366. Aubry et Rau. |. $
140, p. 512 tecst și nota 10. Massc-Verge. [ p. 490, nota
15. Valette. Code Civ. p. 611. V. şi D. P. 56. 2. 249 şi 250. D..P.
57.
2. 168. D. P. 57. 1. 17.
— Contra. Individul pus sub un consiliu
judeciar poate să facă soţului seu ori ce liberalitate, chiar
şi o donațiune de bunuri presente: hadilis ad nuptias,
ad pactu
nuptialia. Troplong. Contrat de mariage. |. 297. V. habilis
şi Duranton. HI.
Caragea.
Laurent. V. 366. Demol. VIII. 740. Marcade. II. 332. Bonachi.
]. p.908.

800 precum şi Cas. Fr. D. P. 57. 1. î8.
Demolombe. VIII. 738. Laurent. V. 366. Aubry et
Rau. L. Ş 140.
p. 512, nota 12. Masse-Verge. 1. p. 490, nota
15. C. Montpellier.
Repert.

Dalloz. Înterdiction. 296 nota 2.— Contră.
Părintele poate
să înzestreze pe copiii sei fără asistența
consiliului, constituirea zesțrei fiind din partea lui îndeplinirea unei
obligaţiuni naturale: offi-
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pus sub un consiliu judeciar Consecințele

este incapabil de a înstrăina singur averea sa, trebue să de- jncabacităței

ducem următoarele consecințe: 1% el nu va putea să renunţe la
prescripţie fără asistența consiliului seu. (Art. 1843.) (Demolombe.

VIII.

733);

2” toate obligaţiunele

sale personale

con-

tractate fără asistenţa consiliului judeciar nu vor putea fi esecutate nici asupra

imobilelor,

nici asupra

capitalurilor sale. 1) .

6” Individul pus sub un consiliu judeciar nu poate fără asis- Ipotecă, atenţa consiliului să ipotece averea sa nemişcătoare, ?) nici să a- Wânet.
maneteze averea sa mișcătoare. (Art. 1685. urm.) Oprirea dea
ipoteca resultă din proibiţiunea de a înstrăina (Art. 1769), ear acea
de a amaneta averea mişcătoare din proibiţiunea de a împrumuta.
1” In fine,
individul
pus sub un consiliu judeciar ca şi inter- Esercitarea
:
SPD
ai
:
lay
dictul nu poate, nici chiar cu asistenţa consiliului seu, săă fie co- „unui
"e comerț.
ii
merciant, nici să continue

comereiul

început

în timpul

capaci- Comer. din

tăței sale (Art. 14 Cod. Comer. din 1887), nici să contracteze
o tovărăşie comercială, (Demolombe. VIII. 761.) Aceste sunt pe scurt actele pentru care râsipitorul şi indi- Regulele pri.
.

vidul slab de minte

A

ax

au neaparată trebuinţă

:

de asistenţa

ii emaneiconsi-*_vitoarelami-

liului judeciar; în privinţa tuturor celorlalte acte neprevădute paţinu sunt
ai
aplicabile
ade Art. 445 șii 458, eii remân4 capabili1 dacă> sunt majori,
șiai nu „dios
puștsub
le se poate

aplica

Art.

429

și 430

privitoare

numai

la minorii un cosiliu ju-

emancipaţi, pentru că nu esistă o analogie complectă între indivigii deciar- Concium paternum est dotare filias. C. Pau. Repert. Dalloz. Interdiction.
298, nota 1. Această părere este însă inadmisibilă, pentru că îndeplinirea acestei datorii fără asistența consiliului ar putea să facă
pe părinte să cadă în excese dăunătoare pentru dânsul şi ceilalţi copii.
1) Demolombe. VIII. 731.-—Remâne însă bine înțeles că obligaţiu- Delicte sau
nele care resultă din delictele sau quasi-delictele sale (Art. 998 şi duasi-delicte.
1162) vor puteafi esecutate asupra întregei sale averi. Demolombe.
VIII. 732. Laurent. V. 372. C. Paris. D.P. 53. 2. 80. „Râsipitorii,
veri ce stricăciune vor face, dice Art. 4 (P.I. Cap. V) din codul Caragea, sau vină, se vinuesc.“ In privința smintiţilor însă, codul Caragea declară că veri ce greșală vor face, nu se învinovăţesc. (Art.
3. P. I. Cap, 4.)— De asemene, averea mișcătoare sau nemişcătoare
a individului pus sub un consiliu judeciar va putea fi urmărită de
creditorii sei, de câte ori el va fi contractat, fără asistența consiliului seu în limitele capacităţei sale, pentru că este de priucip că
acel care se obligă cu persoana sa, se obligă şi cu bunurile sale (Art,

11718, 1119), soluţiune care am admis-o și în privința minorilor emancipaţi. (V. supră, p. 268.) Laurent. V. 372.— Contmui. Curte

din Dijon, după care cei de al treile n'ar putea urmări de cât veniturile râsipitorului. D. P. 68. 2. 21.
2) Atât râsipitorul cât şi individul slab de minte putând să se căsătorească Ipotecă 1ssingură fără asistența consiliului lor, bunurile lor vor (i supuse
ipotecei legale, sub condiţiunea însă de a se lua inscripţiea pre-

scrisă de lege, căci ipoteca în casul de faţă nu resultă din convențiunea părţilor, ci din însuși faptul căsătoriei. (Art. 1753.) Mareade.
HI. 332, Mourlon. Î. 1321. V. și Laurent. V. 366, p. 450.

gală. Art.
1153.
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puşi sub un consiliu judeciar și minorii emancipați, ci numai o
asemănare întru atâta întru cât ambii sunt incapabili de a face
acte de disposiţiune şi au dreptul de ași administra averea

lor cu oare care restricțiuni. !)

qgAetele pe

Consiliul judeciar se dă bunurilor, ear nu persoanei,?) de unde

sub un con- resultă că acest consiliu

nu are nici o autoritate

asupra

per-

Su Judlegiar soanei râsipitorului sau acelui slab de minte care'şi păstrează
singur.“

domiciliul seu propriu, putând săl strămute ori unde voeşte, *)
şi săşi aleagă

profesiunea

care va crede

de cuviință, afară de

acea comercială care "i este oprită.*) (Art. 14 C. Comer. din 1887.)
tonica,
Din împrejurarea că consiliul judeciar se rânduește bunurisau acelui lor ear nu persoanei mai resultă încă că individul pus sub un
slab de minte. consiliu judeciar se poate căsători fără asistența acestui consiliu, şi numai cu învoirea persoanelor sub a căror autoritate
el se găsește. *) (Art. 131 urm.) „Râsipitorul vârsnic, slobod va
Ant. 43052
nu este aplicabil indivi.
duluă pus sub
un consiliu

ggudeciar.

1) Intradevăr, individul pusIO subt un consiliu
judeciar
este capabil
în
A
aL
.
a.
z
regulă generală, şi numai prin escepțiune el devine incapabil pentru
actele anume prevădute de Ast. 445 şi 458, pe când minorul emancipat este din contra incapabil pentru toate actele care întrec limi-

tele unei simple administraţiuni (Art. 429, 430), şi numai prin es-

'ovVersă,

cepţiune are capacitatea

de ași administra patrimoniul

seu.

'Tri-

bunalul deci şi consiliul de familie nu vor interveni nică odată pen-

tru a complecta capacitatea individului pus sub un consiliu judeciar.
V. Aubry et Rau. L. $ 140, p.510, nota 2. Laurent. V. 338 şi 371.—
Contră. Demante. Il. 285 bis II, care asimilează cu desevârșire pe
curator cu consiliul judeciar. V. şi Valette, Explic. Som. p. 388 şi
Code Civ. p. 634 care aplică prin analogie Ari. 430 Ş 2 şila per-

soanele puse sub un consiliu judeciar.

*)

Acest princip este însă con-

trar atât teestului cât şi spiritului legei, căci nu numai că Art. 950
nu prevede între incapabili pe acei puşi sub un consiliu judeciar, dar
încă legiuitorul se ocupă despre consiliul judeciar în titlul majorităţei, lăsând a înţelege că incapacitatea acelor puşi sub un asemene consiliu este o escepţiune. V. suprd, p.272 nota 3 şi înfră, p. 364 în notă.
Quia officium ejus în administratione negotiorum constat. L. 20. Dig.

Lib. 23. Tit. 2. Epitropul

se rânduește din contra persoanei,

ear

nu bunurilor: tutor person, non vei datur, (V. supră, p. 1173.)
3) Art, 93 vorbeşte, întradevăr, de domiciliul legal al interdictului, ear
nu de acel al individului supus unui consiliu judeciar. Remâne însă
bine înțeles, că individul pus sub un consiliu judeciar va avea domiciliul

legal la părintele sau la epitropul seu, atunci când el ar fi minor. (Art. 93.)

*) EL poate de asemene să'și închirieze serviciile sale (Art. 1470 urm.),
să contracteze

un angajament dramatic,

să eie bunurile altuia în

chirie sau în arendă etc. Laurent. V. 369. — Demolombe (VII. 749)

sfătueşte pe cei de altreile de a cere în asemene casuri asistența
consiliului, însă această precauţiune este inadmisibilă, pentru că, sau
râsipitorul ori cel slab de minte sunt incapabili, şi atunci asistenţa consiliului este neapărată sub pedeapsă de anulare a actului, sau ei
sunt capabilă, şi atunci asistența consiliului nu mai are nici un sens.

2) Demolombe. III. 21 şi VIII. 718. Laurent. V. 369. Aubry et Rau.
[. $ 140, p, 513. 'Toullier D. 1 (parte 11.) 1379, C. Caea. Repert,
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563

dice Art. 15 al legiuirei Valachiei din 1834,

însă prin căsătorie nu va înceta a fi sub îngrijirea epitropiei.“
Consiliul judeciar se rândueşte bunurilor, după câtam vădut, Acte conser-

însă cu toate acestea, asistenţa acestui consiliu este neaparată
numai pentru actele limitativ prevădute de Art. 445 și 458. Astfel, nu mai remâne nici o.îndoeală că individul pus sub un con-

Va

siliu judeciar poate singur să facă toate actele conservatorii pe
care am v&gut că le poate face însuşi minorul.)
El poate să deie bunurile sale în arendă, însă numai pe un Arendarea

timp cel mult de cinci ani, căci locaţiunele pe un timp mai lung
nu sunt considerate ca acte de administraţiune. ?)
EI poate să'şi strângă toate venitnrile sale şi să le cheltuna
x
ească3 după3 bunul seu plac (V. şi: supră,
p. 359,
teest şi : nota
1), să închirieze bunurile sau serviciile altuia pentru usul seu
personal (V. şi supră, p. 362, nota 4), să cumpere lucrurile trebuitoare

la esistenţa

sa, precum

haine,

mobile

Muntilor:
1269, 1419.
Perceperea
veniturilor,
tucerea de
reparaţiuni,
€f

ete., să facă re-

paraţiuni şi chiar îmbunătăţiri la imobilele sale?) etc.
Dalloz. Mariage. 265. Această soluţiune era admisă și la Romani.
V. Leg. 20, Dig. Lib. 23. Titlul 2.
Individul pus sub un consiliu judeciar păstrează deci puterea pă- Putere părin.

riutească şi autoritatea maritală. Laurent. V. 369.

-

tească.

El va putea de asemene să recunoască un copil natural, să în- Recunoaştefieze pe cineva, sau să se deie însuși în adopţiune ete. 'Toate aceste rea unui copil
natural.
cestiuni sau discutat la locul lor. V. Tomul I, parte II, p.293 şi 335.
EI poate să fie epitrop şi membru întrun consiliu de familie. De- Epitrop.
molombe. VII. 468. V. şi supră, p. 126, nota 2.
,
Individul

pus

sub

un

consiliu judeciar

are

eserciţiul

podrepturilor Drepturi

litice.
politice, de vreme ce numai acei puşi sub interdicţiune sunt incapabili de a fi alegători. (Art. 18 L. elect. din 9 Iunie 1884.) V.
|
|
şi Demolombe. VIII. 718.
EL poate deci să fie jurat. Repert. Dalloz. Interdiction. 289, p. Capacitatea
89 colona 1.— Contră. Cas. Fr. Râpert. Dalloz. Instr. Crimin. 1418 de afi jurat.
nota 1.— Interdictul însă nu poate fi jurat. (Art.262 $3 Pr. Pen.)
DV. supră, p. 117, 181 şi 266. V. şi Demolombe. VIII. 751. Laurent. V. 370. 'Tot prin aplicaţiunea acestui princip, am vădut supra,
p. 357 nota 3 in fine, că apelul făcut de râsipitor fâră asistența
consiliului este valid, pentru că apelul se consideră ca un act de
— Consiliul nu poate însă să facă acte conservatorie în
conservare.
numele râsipitorului sau acelui slab de minte. Laurent. V. 353 şi
Curtea, din Douai. D. P. 56. 2. 86.

2) V. Art. 1268, 1269 şi 1419. Laurent. V. 370. Demolombe. VHIL. 743.
— Locaţiunea
râsipitorul nu
resultă că el
făcut pe un
3)

p.

181,

nota

făcută pe un timp
este legat de cât
ar putea să ceară
termen mai lung.
3 şi p. 266,

nota

mai îndelungat ar fi validă, însă
pe termenul de cincă ani, de unde
reducţiunea contractului care ar fi
V. Laurent. Joco cit. V. şi supra,
3,

În privinţa tuturor acestor acte şi a celorlalte neprevădute de Art.
445 și 458, el se poate deci valabil obliga, dacă este în vârstă legiuită. Bunurile sale fie mobile fie imobile vor putea decă fi urmărite de creditorii sei fără nici o -restricţiune .pentru toate actele
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“E poate, dacă

este major,

să primească

o moştenire

singur

conu. şi fără asistenţa consiliului, și chiar fără beneficii de inventar,

cebărteală,

pentru că această incapacitate specială prevădută atât pentru epitrop (Art. 405) cât şi pentru. minorul emancipat. (Art. 6817)
nu întră în actele oprite de Art. 445 şi 458.1)

EI va putea de asemene să proceadă la o împărţeală fie de
"bună voe, fie pe cale judecătorească, fără asistența consiliului,

pentru că împărţeala nu mai implică astădi o înstrăinare ca altă
dată, şi pentru că ea este declarativă de drepturi. 2) (Art. 186.)
Disposiţiuni
Individul pus şub un consiliu judeciar va putea să testeze
festamentite-în forma în care va crede de cuviinţă, fără asistenţa consiliului, pentru că cuvântul a înstrăina (rem suam alienam facere)
întrebuințat de Art. 445 şi 458 nu poate să cuprindă în accepţiunea sa juridică și disposiţiunele testamentare care sunt revocabile şi care nu cuprind o înstrăinare actuală. *) „Răstpitorul fu
contractate în limitele capacităţei sale. (Art. 1718.) V. şi supra, p.
361, nota 1 la fine. Aceste obligaţiuni nu vor putea fi reduse de

justiţie, pentru că Art. 430 $ 2relativ la minorii emaneipaţi nu este
aplicabil în specie. (V. supră, p. 272, nota 3 şi 362, teest și nota

1.) Laurent. V. 371.— Contra. Jurisprudenţa franceză tinde cu toate
acestea a admite că atât râsipitorul cât şi individul slab de minte
nu pot să facă cheltueli nelimitate şi fâră măsură, declarând o-

bligaţiunele lor reductibile la ceea ce este absolut indispensabil. V.
D. P. 55. 1. 129. D. P. 60. 1. 316. D.P. 61. 2. 165.D.P.8.1.
128. Comp. şi Demolombe. VIII. 748.— Laurent însă critică și cu

drept cuvânt această jurisprudență, pentru că individul pus sub un
consiliu judeciar fiind capabil în privinţa tuturor actelor neprevădlute de Art. 445 şi 458, capacitatea sa n'ar putea fi restrânsă de
cât prin un anume tecst de lege.
Rămâne însă bine înţeles, că obligaţiunea care ar ascunde un împrumut simulat ar fi anulabilă, pentru că râsipitorul nu poate face
indirect ceea cei este oprit de a face în mod direct.

1) Laurent.

V. 370

şi IX.

287.

C. Douai.

D.

P. 56.2.

56.
— Şi la Ro-

mani, râsipitorul interglis avea capacitatea, de a primi o moştenire:
Eum, cui lege bonis înterdicitur, heredem institutum posse adire heveditatem constat. L. 5. $ 1. Dig. Lib. 29. Tit. 2.— Contra, Individul pus sub un consiliu judeciar are nevoe de asistența consiliului
pentru a putea primi o moștenire. Aubry et Rau. 1. $140. p. 512
și V. $ 610 p. 142, nota 20. Demolombe. XIV. 332. Duranton. VI.
419, 420. “Toullier D. II. (parte II) 341.
*) Laurent. V. 370 in fine. Bonachi, L. p. 904. Curte Rouen şi Douai.
D. P. 47. 2. 91. D. P. 56. 2.56.—Contră. Demolombe. VIII. 733
bis şi XV. 562. Demante. IH. 144. Duranton. VII. 107, care din evoare se vede citat de Laurent ca profesând opiniunea contrarie,
Aubry et Rau. |. $ 140, p. 512. Datrue. Pavtage de succession. 24
,
şi 272 ete. Curte din Rennes. D. P. 80. 2. 254.

*) Demolombe. VIII. 734, 735. Laurent. V. 366 în fine şi XI. 111
și 112. Aubry et Rau. I. $ 140, p. 514 şi V. $648, p.427. Toullier D. I. (parte H.) 1379 și Ul (parte 1) 59. Duranton. VIII. 169.
Cas. Fr. şi C. Dijon. D. P. 51.5.176.D.p.

48.2. 58. Comp. şi
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înd sub epitropie, dice Art. 16 al legiuirei Valachiei de la 1834,
slobod va fi să și facă diată, care fiind pravilnică va avea tărie. 1)
Individul

pus

sub

un

consiliu judeciar

poate el să fie e-

pitrop ? (Vedi supra, p. 126, nota 2.)
In ce consistă misiunea consiliului judeciar? Art. 445 și 458
prevăd că acest consiliu trebue ca și curatorul să asiste pe per-

"soana

căreia el a fost rânduit, în toate actele judeciare anume

Misiunea
consiliului

judeciar.

prevădute de lege, de unde resultă că consiliul judeciar nu represintă pe incapabil, după cum epitropul: represintă pe minor

sau pe interdict (Vedi supră, p. 176), ei ia parte la actul
pe care îl face incapabilul. Consiliul nu poate deci lucra singur, după cum nici incapabilul nu poate lucra fără asistenţa

consiliului seu.2)
A asista nu va să dică deci a da numai

un sfat, după cum Ce vasădică

susţine Duranton (III. 806), sau a autorisa pe incapabil, după
cum barbatul asistă pe femeea sa, căci cuvântul asistență mai

a asista.

espresiv de cât cuvântul autorisare lasă aînţelege că acel care
asistă este present la actul juridic şi ia parte la severşirea lui,
de unde urmează ca consimțământul ce consiliul ar da prin un
act separat, fi€ înainte, fie după săvârgirea actului, n'ar fi o aC. Paris. D. P. 10. 2. 221. — Testamentul individului pus snb un
consilii judeciar numai atunci ar fi anulabil când judecătorii ar
constata în fapt, după dreptul comun, căel nu era sănătos la minte
în momentul când l'a făcut. Comp. Cas. Rom. Bulei. Secţia Il. pe
1872, p. 317. V. şi Laurent. XI. loco cit
1) Codul Calimach areo disposiţie cu totul contrarie: „cel dovedit râ- Devusebire
sipitor, dice Art. 726 Qin acest codice, carele pentru aceasta de între codul
cătră stăpânire s'au supus unui curator, nu are voe să facă testa- Calimach şi
ment în câtă vreme se află sub curatorie; ear de va rândui un lu- codul Austriac.
cru pentru sufletul seu în ceasul morţei sale, aceasta are tăriea sa.
Este de observat că codul Calimach modifică în această privință
însuşi codul Austriac pe care la avut de model, căci după Art.
568 din acest din urmă codice, râsipiforul poate testa pentru ju-

mătate

din averea sa:

„Ein gerichtlich

erklărter

Verschacender

kann nur îiber die Hălfie seines Vermugens durch letzten Willen
verfiigen ; die andere Hâilfte făllt den gesetelichen Erben zu.“
După legile Romane admise atât în vechea jurisprudență
a Francică, cât și în codul Calimach, râsipitorul nu putea testa pentru că era
interdis; numai testamentul anterior interdicţiunei era valid. (Instit. Lib. 2aTit. 12. $ 2.) Novella 39 a lui Leon filosoful menţinea însă testamentele râsipitorilor care cuprindea disposiţiuni înţelepte.
— Acei slabi de minte nu puteau de asemene să facă un
testament valid. V. L. 2. Dig. Lib. 28. Tit. 1.
|
2) In caz când consiliul ar fi lucrat singur în numele incapabilului,
el sar socoti ca un mandatar sau un gerant de afaceri și, în ase-

mene caz, elar trebui să deie socoteli de administraţiunea sa râsipitorului

sau acelui

slab de minte

(Art.

1541)

în asistența

consiliu ad hoc rânduit de tribunal. Laurent. V. 351, Trib.
şi Dijon. D. P. 66. 5. 262, No. 3.

unui

Paris

Dreptul Roman.

.
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sistență după cum o. cere legea, și actul astfel făcut de incapabil ar fi anulabil.!)
|
Consiliul judeciar ar trebui deci
în actul pe care îl face incapabilul,
decătoresc sau estrajudecătoresc....
sens, după cum se esprimă Iustitutele

să figureze în tot-deauna
fie că acest act este justatim în îpso negotio prelui Justinian în privinţa:

autorisațiunei epitropului.?)
Astfel se petrec lucrurile în- privinţa proceselor pe care
le are individul pus sub un consiliu judeciar. Consiliul asistă
pe râsîpitor sau pe acel slab de minte de câte ori el stă în

judecată, fie ca reclamant, fie ca părât. (Vedi supra,
Astfel ar trebui să se petreacă şi în privința actelor
deciare,

pentru

că legea

nu face nici

p. 356.)
estraju-

o deosebire.?)

Pentru ca transacţiunele, primirea unui capital, împrumutarile, ipotecile şi înstrăinările de ori ce avere mişcătoare sau
nemișcătoare făcute de un individ pus sub un consiliu judeciar
să fie valide trebue deci ca consiliul judeciar să fi lucrat împreună cu incapabilul la sevârşirea acestor acte.)
Consiliul nu
poate

lucra

singur în numele râsipitorului,

Dacă însă râsîpitorul sau individul slab de minte nu voeşte
a face actul, consiliul nu va putea să lucreze singur în numele incapabilului, chiar dacă ar fi vorba de acte conservatorii,
pentru că el nu represintă pe incapabil, ci îl asistă numai.5)
1) Laurent. V. 351. —
ca şi a curatorului
=) Instit. lib. |. Tit.
acea a curatorului

Asistenţa consiliului judeciar este decă acâiaşi
pentru minorul emancipat. (Art. 428.)
21, $ 2. — Asistenţa consiliului judeciar ca și
(Art. 428) are deci o mare asemănare cu auc-

toritas epitropului de la Romani.

5)

Vegi Demolombe.

VIII. 752.

Laurent. V. 351 în medio.
— In practică însă consiliul se mulțămeşte a, autorisa pe incapabil prin un act deosebit, cu îndeplini:

rea următoarelor condițiuni: 19 actul consiliului trebue să determine întrun mod clar şi precis caracterul şi clauzele convenţiu-

nei; 2% acest act trebue să fie aneesat la actul principal al cărui
complement el este; autorisarea consiliului trebue să fie specială
pentru fie care act, ad rem qua geritur accomodata, și nu se poate
da post tempus în urma sevârşirei lui, ceea ce este evident pentru că nu se poate asista pe cineva pentru un act care are să se
facă pe viitor: post tempus vero, aut per epistolam interposita auc-

toritas nihil agit. (Lostit. Lib. 1. Tit. 21, $ 2.) Vedi

Demolombe,

VIII. 756. arm. Boileux. II. p. 581. Toullier. D.1. (parte II) 1380,
1381. Duranton. Il. 806. Mourlon. I. 1328. Această: practică consacrată atât de doctrină, cât şi de jurisprudenţă este însă vicioasă

şi contrarie chiar însuşi teestului legei, după care consiliul ca şi

Contrarietate
de interese.
Consiliu ad
hoc.

curatorul trebue să iee parte la actul pe care îl face incapabilul.
1) Consiliul însă n'ar putea să deie concursul şi asistența sa într'o
afacere în care el ar avea un interes personal; în asemene caz, actul
se va face cu asistența unui consiliu ad hoc. Demolombe. VIIL. 759 bis.

Laurent, V, 352. Cas. Fr. D. P. 60. 1.503. V. și supra, p. 61,235 şi 261.
5) Laurent. V. 353. Demolombe. VIII. 763. Mareade. II. 334. 'Toul-

Jier D. [. (parte II.) 1366, 1382. Aubry et Rau. [. $ 139, p. 508.
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Prin aplicaţiunea acestui princip am vEdut,

cu toată contro-

versa, ce esistă asupra acestui punct, că consiliul judeciar nu poate

singur să facă apel sau oposiție în numele râsipitorului.
supra, p. 351,

nota 4.)

Tot astfel trebue să decidem
gur

(Vedi

să întrerupă

prescripţiunea

că consiliul n'ar putea sin-

care

ar curge în contra

râsi-

pitorului sau individului slab de minte,!) nici să ceară anularea |
actelor făcute fără asistenţa lui. (Vedi în/ră, p. 368, nota 3.)
Ce

se va întâmpla

însă atunci

când

incapabilul va

voi să

facă un act oare care şi consiliul va refusa asistența sa? Autorisarea justiţiei
liului, pentru că
acea aindividului
putea însă, după

nu va putea să înlocuiască asistența consialta este incapacitatea femeei măritate, şi alta
pus sub un consiliu judeciar.?) Râsipitorul va
părerea generală, să citeze pe consiliul seu

înaintea tribunalului şi să provoace
duirea unui consiliu ad hoc.*) Insă
îndoelnică, căci dreptul tribunalului
liu nu implică numai de cât dreptul
rea principiilor, şi faţă cu lacuna ce

Conflict între capabil şi
consiliul seu.

sau revocarea lui, sau rânşi această soluţiune este
de a orândui acest conside a'l revoca. După rigoaesistă în lege, ar trebui deci

să decidem că actul nu va putea să aibă loc, însă că consiliul judeciar va putea fi tras la respundere pe cale de acţiu-

ne principală. (Laurent. V. 354.)
Consiliul judeciar este deci în princip responsabil, ca ori și Responsabiconsicare mandatar în genere (Art. 1540), dacă el a refusat pe nedreptlitateaHiului.

asistenţa sa, sau dacă a dat'o atunci când nu trebuia so deie.*)

C. Paris şi Douai. D. P. 53. 2. 80. D. P. 56. 2. 56.— Contra.
Curte Paris. Repert. Dalloz. Interdiction, 303, nota 2,
— Pres1) Demolombe, VIII. 765. Aubry et Rau. I. $ 139, p. 508.
cripțiunea ordinară curge deci în contra individului pus sub un
consiliu judeciar. (Art. 1875.) Demolombe. VIII. loco cit. Troplong.

Prescription.

Il. 741.

Duranton.

XXI.

298. Mareade,

asupra

Art. 2252, p. 154. Repert, Dalloz. Prescrip. 696. Cas, Fr. D. P.
60. 1. 339.— Preseripţiea nu curge din potrivă în contra interdictului, pentru că el este asemanat minorului. (Art. 454 și 1876.) Quid
juris în privința preseripţieă de 10 ani (Art. 1900)? V. infră, p. 369.
=) “Laurent. V. 354. Demolombe. VIII. 762. Aubry et Rau. 1. p..369.
C. Orleans, Besangon și Rennes. D. P. 47. 2.138. D.P. 51. 2.61.
D. P. 80. 2. 254. —- Contră. Magnin. IL. 900. Chardon. Puis. tutel. 218,
3 Demolombe. VIII. 762. Aubry et Rau. 1. p. 509. Demante. II. 285

bis VIII.

Cas.' Fr. D. P. 69, 1. 268.

Vegi

şi decisiunele citate

în nota precedentă.
|
4) Laurent. V. 355. Demolombe. VIII. 179. Vegli şi ceea ce sa (lis
supră, p. 66, nota 1 şi p. 260 în privința responsabilităţei consiliului
pe care tatăl Par fi rânduit mamei (Art. 345) precum şi a curatoru-

luă. —> Contra. 'Toullier, IL. (parte HI) 1377, după care eonsiliul nar

respunde de cât pentru dolul seu: consilii non fraudulenti nulla
est obligati. (E. 41. Dig. Lib. 50. Tit. 11.) V. şi Aubryet Rau.
1. $ 139, p. 509, după care consiliul n'ar respunde de cât de dol

sau de culpa lata care se asimilează dolului,
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Consiliul juConsiliul însă neadministrând averea râsipitorului nu este sudeciar udă pus obligaţiunei dea da socoteli (Art. 415 urm.), nici ipotecei
legale. (Vedi supră, p. 150, nota 1.)
ea

Funcţiunele

consiliului

pronunțată

consiliului

de justiţie,

judeciar încetează prin

prin

moartea

râsipitorului

revocarea

sa

sau individu-

„ndeciar.

lui slab de minte, și în fine, prin restabilirea lui în eserciţiul
drepturilor sale. (Art. 457 şi 459.)
|
ea
Moartea consiliului judeciar sau încetarea lui din funcțiune

a
ciar.

petru 0 causă oare care, nu restabilesc însă pe râsipitor
pe acel slab de minte în eserciţiul drepturilor sale, ci, în
mene caz, tribunalul îi orândueșteun alt consiliu judeciar,
după cererea persoanelor care au calitatea de a provoca

sau
aseatât
rân-

duirea unui asemene consiliu, cât şi după cererea ori cărei persoane interesate, precum ar fi un debitor, care bună oară ar
voi să se libereze
Anularea

şi care mar

actelor

avea

cui să plătească.!)

severșşite fără asistenţa
(Art. 445, 448, 458.)

consiliului,

Când individul pus sub un consiliu judeciar a făcut singur unul din acele acte neprevădute de Art. 445 şi 458, el
mwl poate ataca, ca şi ori şi care major

în genere, de cât pentru

eroare, dol sau violență. (Art. 953 urm.) Aceeaşi soluţiune este
admisibilă pentru actele prevădute de Art. 445 şi 458, atunci
când aceste acte au fost făcute cu asistenţa consiliului judeciar. (Laurent. V. 373. Demolombe. VIII. 768.)
Anularea ac- În caz însă când individul pus sub un consiliu judeciar ar
inele
fi făcut fără asistenţa consiliului seu unul din acele acte preconsiliuiui. vEdute de Art. 445 şi 458, de pildă o transacţiune, un împru-

Nulitate rela- mut ete., actul va fi socotit de drept ca fără ființă (Art. 448),

ceea ce însemnează că justiţiea va trebui să'l anuleze îndată ce se
va dovedi că el a fost sevârşit în urma publicărei hotărîrei care
a rânduit consiliul judeciar.?) Nulitatea însa fiind relativă,
ea nu va puteafi propusă de cât de individul pus sub consiliul
judeciar, sau de moștenitorii sei.*) (Art. 952.)
1) Demolombe. VIII. 776, 177. Aubry et Rau. 1. $ 139 în fine, p.510.

Legea din

1834.

— Mi se pare că rânduirea acestui consiliu va putea să aibă loc
chiar după însăşi cererea râsipitorului, sau a celui slab de minte, căci
rudele sale ar putea anume să'l lese fără consiliu pentru ca el să fie în
imposibilitatea absolută de a face actele prevădute de Art. 445 şi 458.
*) După legiuirea Valachiei din 1834 (Art. 8), efectele hotărîrei care

declara pe un individ râsipitor începeau

nu din giua publicărei,

ci a îiscălirei ei,
5) Laurent. V. 314. Aubry etRau. I. $ 140, p.514. Demolombe. VIII.
169. Cas. Fr. D. P. 85. 1. 135.—Codul Italian este formal în această privință. (Art. 341.) Această nulitate nu va putea fi pro-

pusă de consiliul judeciar, pentru că el nu represintă pe râsipitor sau pe individul slab de minte. Laurent. V. 353. Valette, Ba
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EI va avea dece ani pentru

a esercita

acțiunea

569
în anu-

lare, și acest termen va curge de la publicarea, hotărirei care
a desfiinţat puterile consiliului judeciar. ") (Art. 459 şi 1900.) Dacă
el a murit incapabil, termenul de 10 ani va curge pentru moştenitori de la moartea lui.?)

Judecătorii nu mai sunt

însă astadi

responsabili

pentru

împrumuturile sau actele de înstrăinare ce ei ar fi întărit în
urma publicărei hotărirei, precum srau altă dată după legiui-

rea Valachiei de la 1834. (Art. 10.) (V: înfră, p. 311.)
Acţiunea în anulare ni va mai putea săaibă loc, dacă indivi-

dul pus sub consiliu judeci
a ratifica
ar t sau confirmat actul iregular,

fie în mod espres (Art. 1190), fie tacitamente (Art, 1167), în ur-

ma

publicărei hotărirei

care

ar fi zâdicat incapacitatea

Ratificarea
unui act iregular.

sa. (A-

nalogie din Art. 1163.) Ratificarea poate să aibă loc și în tim-

pul

incapacităţei

sale,

însă în acest din urmă

caz, numai cu a-

sistența consiliului judeciar.*) (Comp. Cas.Fr.D.P. 60. 1. 339.)
Actul

o dată

anulat

de justiţie

se consideră

ca cum

mar fi Bfectele anu-

avut fiinţă nici o dată: guod nullum est, nullos producit effectus. Părţile deci sunt puse în starea în care erau inainte de a contracta, și incapabilul care alucrat fără asistenţa consiliului seu

lărei.

va fi în drept a cere restituirea valorilor înstrăinate fără formele legale (V.D.P. pe 1884. 2. 83); el nu va restitui însă de
cât sumele carei vor fi adus un folos oare care, pentru că altfel, el sar îmbogăţi în dauna celor cu care ar fi contractat,

ceea ce este inadmisibil:*)
detrimento locupletari. (At.
Pănă

acum

de un individ

am

slab

vorbit

de

de minte

neminem
1164.)
actele

alterius

sevârşite de un râsipitor sau Actele ante-

în urma

a rânduit consiliul judeciar. Ce

ceguum est cum

publicărei hotărîrei care rioare publi-

trebue să decidem însă în pri-

vinţa actelor sevârșite înainte de publicarea

acestei hotăriri,

și

cărei hotărîrei.

plic. Som. p. 388. Demolombe. VHI. 163. Vegi şi supru, p. 366.
Laurent. V. 374. Valette. FEaxplic. Som. p. 388 No. XLIII. Demolombe. VIII. 766.— Contrâ. 0Cas. Fr. şi C. Angers (D, P. 60.1.
339), după care preseripţiea de 10 ani ar curge îu contra individului pus sub un consiliu judeciar, ca şi prescripţiea de 30 de ani.
2) Valette. Ezplic. Som. p. 388. V. în privința interdicţiunei supra, p. 338.
3) Demolombe. VIII. 759. Laurent. V. 374. Vedi și suprd, p.358.—
Numai actele solemne, precum sunt ipotecele şi donaţiunele nu vor
1)

putea fi confirmate.

Nule

în privința

formelor,

ele vor trebui

să

se refacă cu formele legiuite. (Art. 1168.)
*) Laurent. V. 374. C. Caen. D, P. 45. 4. 323. V. şi supră, p. 358, Cui incumbă
nota 2, în medio.— Persoana, care ar fi contractat cu incapabilul dovedirea fo- ,
trebue să dovedească că acest din urmă a tras un folos personallosului? Art,
din sumele sau lucrurile primite de dânsul. (Art. 1169.) Laurent.
XIX. 70. Demolombe. XXIX. 174. Această dovadă trebue să resulte din alte împrejurări, ear nu din însuși titlul anulat. Casaţie
Franceză, D. P. 10. 1. 432.
24
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chiar în timpul procesului ? Ele vor fi fără nici o îndoeală valide, şi justiţiea nu le va putea anula de cât în două ceasuri:
10 atunci când se va dovedi că persoana care le a sevârșit ni
avea, în momentul contractărei usul raţiunei sale, în care caz

ele vor fi socotite că nau avut nici o dată ființă (Art. 948);
Anularea (Vedi supra, p. 333, 334), 2" actele anterioare vor putea fi anulate
pentru doi și pentru rea credință și dol, atunci când se va stabili că cei de
troversă. al treile care au contractat cu un râsipitor sau cu un individ
slab de minte, au avut cunoștință despre acţiunea prin care se
provocase rânduirea unui consiliu judeciar, sau cel puţin despre intenţiunea familiei de a provoca asemenea mtsură (Curte
din Paris. D.P. 55. 2. 246), și totuşi au contractat cu dânsul, profitând de slăbăciunele lui și voind astfel a zădărnici efectele hotărîrei care are se restrângă capacitatea sa, căci este de princip că
toate actele făcute în frauda legei sunt anulabile: fraus omnia
corrumpit.) Frauda la lege se poate dovedi între părţi prin presumțiuni și marturi. (Cas. Rom, Dreptul pe 1887, No. 68.)
Cât pentru dificultăţile care sar putea naște în privinţa
veracităței datei ce ar purta actul suseris de un interdict sau
de un individ pus sub consiliul judeciar, V. supra, p. 335,336.
Procedura

Consiliul judeciar

se

rândueşte

de tribunalul

civil al domi-

ocnsiliulai Ciliului pârîtului, după cum prevede formal Axt. 5 al legiuirei
judeiar. Art. V alachiei din 1834, pentru pronunţarea interdicţiunei. ?) (Art.
438—444 şi 459.) Cererea de rânduire a unui consiliu se va
face deci potrivit Art.

439,cu această deosebire însă că, la caz

de a se cere rânduirea unui consiliu judeciar pentru râsipire,
reclamantul nu este ţinut a anecsa nici un act justificativ, pentru că râsipirea nu resultă din acte sau titluri, ci din cheltueli
nebuneşti și nemăsurate. 5) Consiliul de familie va trebui săși

deie părerea sa conform Art. 440

(Cas. Fr. D. P. 50 1. 281),

ear tribunalul va supune unui interogator atât pe râsipitor, cât

şi pe individul slab de minte. *) (Art. 442.)
1) Laurent.
(parte
2. 246.
P. 86.
bry et

siea

V. 3175 în fine.

Demolombe.

II) 1383. In acest
D. P. 69. 1. 230.
1.244. V. şi supră,
Rau. I. $ 140, p.

curței

că actele

din

Paris

VIII. 772.

Toullier.

D.l.

sens este și jurisprudența. V. D. P. 55.
D. P. 78. 2. 160. D. P. 80. 1. 177.0.
p. 334, nota Lin medio.
— Contrd. Au514. Pothier. Obhig. 51. Comp. şi deei-

(D. P. 75. 2. 160)

anterioare rânduirei

care

consiliului judeciar

pune

în priacip

sunt

inatacabile,

fără a face nică o distineţiune.
*) Tribunalul poate deci şi în asemenea caz să rânduească pâritului un
administrator

,

provisor

(Art. 443), însă

puterile

acelui

administrator

nu pot fi mai întinse de cât acele ale consiliului judeciar definitiv.
Cas. Fr. şi C. Bourges. D. P, 85. 1. 376. Demolombe. VIII. 772.

A Laurent. V. 341. V. şi Art. 5 din legiuirea

Valachiei de la 1834.

) Tribunalul va supune la interogator chiar pe râsipitor, cu toate că

el var putea apara în fond și în cursul desbaterilor,

pentru că el

CONSILIU

JUDECIAR.— ART,

459.
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Tribunalul va putea să ordoane la nevoe şi o anchetă cu mar- Cercetarea

tură (Art. 439 C. C. şi 646 Pr.Civ.), ear comisiunea medicală cumaturi:
prevădută de Art. 442 îşi va da neaparat părerea asupra stărei medicală.
individului presupus slab de minte. (Art. 445.) In caz însă când
rânduirea consiliului sar cere pentru râsipire (458), cercetarea
medicală devine zadarnică, pentru că pâritul se bucură de în-

tregimea minței sale. ')
Dreptul de a cere rânduirea unui consiliu judeciar
“tuturor

care

acelora

au

calitatea de a provoca

aparţine Persoanele

interdicţiunea. cae pot cere

(Art. 436 şi 459), şi chiar ministeriului public. (V. spre p. consiliului
350.) Nimene n'ar putea însă săși deie un consiliu voluntar, judeciar.
nici să provoace

rânduirea

unui

conşiliu judeciar

în interesul

seu propriu. (V. supra, p. 351.) Hotărirea se pronunță în şedinţă publică (Art. 444), şi în urma conclusiunelor procurorului.
(Art. 460 şi L. din 1817.) Această hotărire se comunică păr-

ţilor, se înscrie în registrele tribunalului şi se publică prin monitorul oficial. 2) (Art. 445, 447, 458, 459.)
După legiuirea Valachiei din 1834 (Art. 9—11), publicarea Publicitatea

ni
timp deA 40 ile cel . puţin „1 în ÎL.botăriei
afişarea A hotărirei
prin
se făcea
Valachiei
uae
ze
,
şi
1834
din
urile
magistrat
toate
în
toate judecătoriile de întâia cercetare și
i»
iesponsabi
ar
publicări
oraşelor (primării). Judecătorii care în urma acestei
fi întărit -vre un zapis de împrumuturi sau vre-un document de teaţitor.
înstrăinare a avere râsipitorului, erau responsabili cătră cei cu
pretenţii pentru pagubele lor. (V. supră, p. 369.)
Persoana căreia sa rânduit un consiliu judeciar nu poate fi Revoearea

restabilită în eserciţiul drepturilor sale

de cât cu îndeplinirea con

având usul facultăţilor sale va putea să deie esplicațiuni asupra Art. 459.
cheltuielilor care au provocat rânduirea unui consiliu judeciar. De-.
molombe. VIII. 706. Aubry et Rau. 1. $ 138, p. 507, nota 10. Laurent. V. 347. Cas. Fr. şi C. Bordeaux. D. P. 48. 1. 64.D. P. 55.
2. 105.—Contră. Curtea din Agen (deecisie casată). D. P. 48. 1. 63.
Duvergier asupra luă 'Toullier. IL. (partea II) 1313, nota B.
preptul
1) Cercetarea medicală nu era prevădută nică în legea vechie: „prevechii.
cercedupă
1834,
din
şedintele, gice Art. 6 al legiuirei Valachiei
adeeste
pâra
că
îndestulându-se
parte,
în
însuşi
face
tarea ce va
vărată, va chiema atât pe rudele râsipitorului a veni la judecătorie,
în o di hotărită, ca să'și dea știința lor asupra pârei ce se face, cât
şi pe marturi ca să'și arăte mărturiea lor.“ V. și Art. 360 din codul Calimach (273 Austriac) care nu prescrie cercetarea medicilor
pentru râsipitori, ci numai pentru constatarea nebunilor.
2) După Art. 8 al legiuirei Valachiei din 1834, hotărîrea, care declara
pe cineva de râsipitor își producea efectele sale din giua iscălirei
acelei hotăntri. Astăgi, atât în privința interdicţiunei, cât şi a rânduirei unui consiliu judeciar, hotărîrea nuwşi produce efectele” sale
de cât din diua publicărei ei prin monitor. Atât hotărîrea tribunaJului cât şi acea a curței se publică, de câte ori se admite rânduirea consiliului. (V. supră, p.. 318.) In caz de a se admite rânN

duirea consiliului judeciar și de tribunal şi de curte, pâritul se va
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STATUTUL

INTERDICȚIUNEI,

—

DREPT

INTERNAȚIONAL.

tuturor formalităţilor prescrise pentru rânduirea acestui consiliu ?) (Art. 457, 459), adecă în urma unei. cereri, a unui interogatoi făcut în camera de chibzuinţă, a avisului consiliului

de familie ete. Cererea având de obiect desființarea consiliului
judeciar se va îndrepta la domiciliul actual al pâritului, chiar
dacă acest consiliu ar fi fost rânduit de alt tribunal.?) Tribunalul va pronunța hotărîrea sa în public (Art 444 şi 459), în
urma conclusiunelor procurorului (Art. 460), şi această hotărîre nuși va produce efectele sale de cât în urma publicărei ei
Persoanele
care pot cere

desființarea
consiliului
judeciar.

în monitor. (Art. 448, 457 şi 459.)
Care sunt persoanele îndrituite a cere desființarea consiliului
judeciar? Cestiunea este controversată, ca şi în privința rădi-

cărei interdicţiunei. După opiniunea generală, desființarea consiliului
ar puteafi cerută de toţi acei care sunt în drept a proControversă:

voca rânduirea acestui consiliu, prin urmare şi de ministeriul
public, și chiar de însuși individul pus sub îngrijirea acestui
consiliu.*) După rigoarea principiilor ar trebui însă ca râsipitorul sau individul slab de minte să nu poată cere desființarea consiliului seu judeciar de cât cu asistenţa acestui consiliu,
căci

el nu poate

pleda

singur,

şi această

incapacitate

subsistă

pănă la publicarea hotărîrei de desființare a cosiliului judeciar.
(V. și supra, p. 356, nota 4.)
Despre

natura

statutului interdicțiunei şi consiliului judeciar.
(Drept internaţional.)

Legile privitoare la interdicţiune şi la rânduirea unui cou-

siliu judeciar

atârnă

fără nici o îndoeală

de statutul personal,

pentru că sunt relative la capacitatea persoanelor (Art. 2 $ 2),
de

unde

resultă

că

Românul

interdis

judeciar va fi incapabil pretutindene,

sau

pus

sub

un

chiar în privinţa

considera incapabil pentru actele prevădute

consiliu

bunuri-

de Art. 445 şi 458 din

diua publicărei hotărîrei tribunalului. V. supră, p. 318. -

Dreptul
vechiă.

Dreptul Roman.

1) „Râsipitorul, dice Art. 17 al legiuirei Valachiei de la 1834, va eşi
“de sub epitropie tot cu chipul ce a întrat, adecă dând jalba sa
cătră, președintele tribun. judeţului, şi făcându-se cercetare prin doveşli, bunei sale purtări și economiei venitului cei se încredințase
de cătră epitropie pentru cheltueala lui, cum şi hotărîrea judecăţei,
şi publicațiea ei ete.“ V. şi Art. 317 Cod. Calimach (283 Austriac)

citat p. 345, nota 2 la fine.

”

La Romani, euratoriea râsipitorilor se stabilea şi lua sfârşit ca
şi acea a smintiților. V. L. 1. Pr. Dig. Lib. 27. Tit. 10 citată supră, p. 345, nota 2.
2) Laurent. V. 379. Aubry et Rau. L. $ 138, p. 507. Demolombe. VIII.
„115. V. şi suprd, p. 346, nota 2.
*) V. supră, p. 346 şi Demolombe. VIII. 774.—Prin aplicaţiunea acestui
princip, curtea din Rennes a decis că femeea poate cere desființarea consiliului judeciar eare sar fi rânduit barbatului seu. Repert.
Dalloz. Znterdiction. 313 nota 1.
a

,

STATUTUL

INTERDICȚIUNEI
— DREPT INTERNAȚIONAL,

lor care ar fi situate în străinătate,

şi reciproc,

373

străinul inter-

dis în ţara lui va fi incapabil şi în Romăniea, pentru că el trebue să se bucure pretutindene de protecţiunea legei sale. !)
Hotărîrea tribunalelor străine care ar rădica cu totul sau ar Hotărireade

restrânge numai în parte capacitatea străinului își va produce „niedeție,

efectele sale în ţara noastră, cu toate că ea n'ar fi fost decla- ţară străină
produce
_ îşi
„ina
ânj
ătorii Români,
1
ătră judecătorii
"i
rată
esecutorie
ată
de cătră
pentru căx princiî8 Procuee
piul înscris în Art. 374 Pr. Civ. nwşi primeşte aplicaţiunea de fără
a fi de-

cât atunci cănd hotărîrea străină cuprinde o condamnaţiune bă- clarată es6mească care necesitează o urmărire silită asupra averei mişcă- Româniea.
toare

Controversă.

situată în Romăniea.?)

sau nemișcătoare

Din principiile mai sus espuse resultă că Românul constatat Conflict între

de râsipitor nu va putea fi interdis
în Olanda,
conforme Art. 487 mâne
legile.şi Roacele
.
R
i

din: codul Olandez, pentru că, după legile noastre, râsipirea nu
poate să deie loc la interdicţiune. Hotărtrea străină care ar pune
sub tutelă pe un râsipitor de naţionalitate Română va fi deci
cu totul lipsită de efecte în țara noastră. 'Tribunalele Române
ar putea însă foarte bine să pronunţe interdicţiunea unui râsipitor a cărui lege naţională ar admite interdicţiunea, pentru că

statutul seu personal îl urmăreşte pretutindene. *)
Străinii vor putea, deci fi interdişi sau puși sub un consiliu judeciar de cătră autorităţile Române, conform statutului

lor personal,

pentru

că ei se

bucură

în ţara noastră,

atât

în privința persoanei, cât și a bunurilor, de aceeaşi protecţiune
de care se bucură şi Românii. *)
1) Laurent. Drept internațional. VI. 12
— 81. Foelix-Demangeat. L. 89
in fine. Rocco. DelPuso e autorită delle leggi del regno delle Due
Sicilie. p. 436 urm. Cas. Fr. D. P. 69. 1. 267. V. şi Tom. ], partea 1, p. 15. Prin aplieaţiunea aceluiaş princip trebue să desidem
că femeea unui Român interdis în Franeiea va fi epitropă legală
a basbatului seu conform. Art. 452. C. C., pe când femeea unui
Francez interdis în Romăniea nu va fi epitropă de drept, ci va putea numai fi rânduită epitropă de cătră consiliul de familie, eonform Art. 507 din codul francez. Laurent. op. cit. 18.
2) Cestiunea cu toate acestea este controversată. V. autorităţile pro şi
contră citate în Tomul I. partea I, p. 19%, nota 1.

3) Laurent. op cit. VI. 79.
— Tot astfel trebue să decidem că un râsipitor de naţionalitate
judeciar

de cătră

Ingleză

autorităţile

n'ar putea fi pus

Române,

sub un

pitorul îşi. păstrează

esercițiul drepturilor sale. Tribunale

ar

bine

putea însă foarte

să rânduească

consiliu

pentru că, în Angliea,
un

râsi-

Ingleze

consiliu judeciar

unui

râsipitor de naţionalitate Română, însă autorităţile inglizeştă vor
refuza de sigur de a aplica legile Române, pentru a nu leza interesele Inglezilor care ar contracta cu râsipitorul Român. Comp.

Laurent. op. cit. VI. 80 şi 81.
2) Art. 11 Constit. Rom. corespungător cu Asti. 128 din Constit. Belgiei.—
Aceeaș soluţiune este admisibilă și în privința tutelei. V. suprd,
p. 241--249. Comp. şi Laurent. Drept internaţional. III. 334, 335.

străine.
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DESPRE

Despre

tutela

TUTELA

femeilor

FEMEILOR,

(Geschlechtsvormundschaft).

Altă dată, la Romani, în dreptul primitiv, femeea văduvă şi
nemăritată, afară de virginele vestale, era sub epitropie, chiar
în urma majorităței sale. Această epitropie nu se întemeiea ca
acea a nevârsnicilor pe lipsa de esperienţă, ci avea mai mult,
de scop conservarea averei în interesul familiei sale, slăbăciu-

nea, secsului
preteest,

Dreptul
Germanie.

invocată de Ciceron

după

cum

şi de alţii”) fiind numai

resultă din organisaţiunea

acestei

un

tutele. ”)

(V. Gaius. |. 190.) Asemene instituţiune wa avut nici o dată
fiinţă la noi, pentru că vechile noastre așezăminte sunt împrumutate de la dreptul Roman .bisantin în care tutela femeilor
nu mai avea fiinţă.
Dreptul Germanie pătruns de tradiţiunele trecutului a pastrat
şi pănă astădi, cu oare care modificări, această instituțiune de
alte timpuri (geschlechisvormaumdschaft). Ast-fel, vedem că în
codul cantonului Berna de la 1825 (Art. 303—312), femeile
majoare

care nu sunt interdise, nică sub puterea

maritală, sunt

sub autoritatea unui consiliu rânduit întocmai ca şi epitropul,
care administrează averea lor şi fără de care ele nu se potobliga.?) Această tutelă vecsatorie
a fost însă desființată la Berna
prin o lege posterioară din 27 Mai 1847, şi ea trebue să dispară

cu timpul

din toate legislaţiunele

moderne,

pentru

că pe

1)

Dreptul

man.

Ro-

„Mulieres omnes, propter înfirmitatem consilii, maiores in tutorum
potestate esse voluevunt.“ M. 'T. Cicero. Pro Murena, Cap. 12 V.
şi Gaius. I. 14. Această tutelă este anterioară chiar celor 12 tabule. V. Gaius. IL. 47.
2) Legea Julia et Papia Poppea (din timpul împaratului August) a
dat prima lovitură acestei instituţiuni, eliberând de sub tutelă pe
femeile care aveau numerul legal de copii, adecă trei sau patru
(jus trium vel quatuor liberorum). (V. Gaius. |. 145 şi 194.) Cât va

timp mai tărdiu, împaratul Claudius desfiinţează prin legea Claudia
tutela legitimă a agnaţilor colaterali asupra femeilor îngenua şi

Dreptul străin.

neemancipate (V. Gasus. I. 111), lăsând
să subsiste pentru aceste
femei numai tutela testamentară şi acea dativă. In fine, tutela femeilor cădi cu desevârşire în desuetudine în timpurile din urmă.
V. asupra acestei tuteli speciale: Van Wetter, Dreptul Roman, Il.
$ 635, 636. Maynz. III. $ 354.
3) Disposiţiuni aproape identice se găsesc şi în cele-lalte legislaţiuui
de origină germană. V. de pildă Art. 311—320 cod cant. Vaud,
Art. 418-—420 cod cant. Argovie, Art. 515 cod ducat. de Baden,
Art. 51—55, Parte II, Tit. 11, Landrecht Prusac, ete. V. cu toate
aceste Art.

64

din

codul cant. Friburg,

după care

femeea

separată

de trup ori de bunuri, sau despărțită își păstrează capacitatea sa.
După acest codice, a cărui redacţiune a început la 1834 şi care
sa sevârşit de abiea la 1849, femeea măritată nare un asistent
judeciar de cât la caz de faliment sau de absenţă prelungită a
barbatului seu. Ea are de asemenea un asistent special de câte oră
interesele ei sunt contrarie cu acele ale barbatului. (Art. 63 şi 361.)

DESPRE
de o parte ea

pune o pedică la transacţiunele dilnice, ear pe

de alta, constitue jignirea

dividuală.
totuşi în
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TUTELA FEMEILOR.

Codul
acest

Austriac
codice,

cea mai

simţitoare la libertatea in-

este și el

femeea,

de origină

germană,

are o deplină capacitate,

şi

chiar

când este măritată, căci legiuitorul Austriac nu vorbeşte nicăiri
de autorisarea barbatului. Femeea trebue deci să aibă acceaşi
capacitate ca şi barbatul, şi progresul nu va fi desevârșit, după

cum am dis când am tratat despre incapacitatea femeei măritate (V. 'Tom. I, partea II, p. 100), de cât atunci când se va
şterge

din

legea

positivă

principiul nedrept

şi veesator

care

statorniceşte inferioritatea, juridică şi socială a femeei. Acest
progres se vede realisat în Ante-proiectul de revisuire al codului Belgian

elaborat

de

marele jurisconsult Laurent,

despre

a cărui perdere dureroasă sunt înștiințat chiar în momentul când
scriu aceste rânduri. Cine ştie însă dacă această legislaţiune
liberală va fi vre o dată pusă în aplicare!....

CARTEA A DOUA.
Despre

bunuri

fiună

și despre

osebitele

ale proprietăţei. !)

modifica-

Cartea I se ocupă despre persoane, cartea II despre bunuri şi
cartea a III-a despre modurile prin care se dobândeşte proprietatea.?)

Legiuitorul întrebuințează adese ori cuvântul Zucruri în loc de Lucruri, hu-

bunură (V. de pildă Art. 480, 482, 485, 488 etc.) însă, aceste cu-

7.

vinte nu sunt sinonime, căci prin lucruri trebue să înțelegem lato
sensa, ot ce are fiinţă în realitate
sau numai în imaginaţiune,
omne qupd est, aut cogitatur, de pildă, o masă, o carte, înţelep-

ciunea frate.

ear prin bunuri (Bona, beare, a face fericit, 4) tre-

bue să înţelegem, după cum se esprimă art. 406 din codul Italian,
lucrurile care sunt susceptibile de o proprietate publică sau pri“vată. 5) „ Lucrul este deci genul, ear bunurile constituesc specia.
1)

Această rubrică este inesactă, după cum observă Marcad6 (II. 337), Inesactitate
pentru că legea se ocupă: 10 de distincţiunea bunurilor (Tit. 1); de tecst.
20 despre proprietate (Tit. ID), și în fine, despre desmembrarea
proprietăței. (Tit. III şi 1V.) Rubrica noastră, pentru a fi esactă, ar
trebui deci să fie astfel redactată: Despre bunuri, despre proprietate și despre modificațiunele ei. Astfel ea este redactată în codul
Italian. Partea a doua a codului Caragea este intitulată: despre lucerură, ear a codului Calimach, despre dritul lucrurilor, von dem
Sachenrechte (cod Austriac); de rerum davisione (nstit. Justin.)
2) Primul proiect al codului civil presentat convenţiunei naţionale la

9 August 1793 de Cambacârăs trebuea să se ocupe în cartea a IV-a

despre acţiuni, ca și Institutele lui Justinian, însă acest proiect afost în urmă părăsit, căci legiuitorul tratează despre ăcţiuni în procedura civilă şi în alte legi speciale. (V. L. Jud. ocoale din 1879.)
3) În limba juridică, se înţelege prin lucrură tot ce poate fi de un
folos oare care pentru om, de pildă: aerul, apa curgătoare, animalele etc.

4)

„Tot aceea ce nu

este persoană, și slujește spre întrebuin-

ţarea oamenilor, se numește lucru după a legei înțeles,
378 din codul Calimach“. (285 Austriac.)
Bona ex eo dicuntur, quod beant, id est beatos faciunt;
prodesse.

(L. 49. Dig. Lib.

50. Tit.

dice Art.
beare est

16.)

5) V. cu toate aceste G. Boissonade care în proiectul codului Japonez
(p. 21) critica, definițiunea dată de codul Ital., dicând că prin bunuri
trebue să înțelegem numai drepturile care compun patrimoniul nostru.
Iaşi.
— Tipografia Naţională.

25
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CODUL CIVIL.—CARTEA IL—TIT. L—ART. 461.
Drepturi.

Drepturile au fost şi ele clasificate între bunuri afară de dreptul
de proprietate, cel mai însemnat din toate, din care nu s'a făcut un
bun aparte deosebit de obiectul la care else aplică. (V. A. 471 şi 479.)

TITLUL
Despre
Art. 461. Toate

|

distincțiunea
bunurile

bunurilor.

sunt mobile şi imobile.

401, 408, 428, 430, 458, 462-471, 489-503, 1242
1295, 1315 urm. 1685, 1697, 1727 urm. 1751,

1909. C. C. Art. 811-814 Cod. Comer. din
urm. Pr. Civ. Art. 516 C. Fr.)

Divisiunealu-

cerurilor.

Lucrurile

după deosebirea

1265, 1272
urm. 1895

urm.
urm.

Art. 58 urm. 406, 492

felurimei, se împart

în mai multe ca-

egorii: Astfel: 1% lucrurile sunt corporale sau trupeștă, după cum

Lueruri trul- le numeşte. Art. 386 şi
PS
(que sua natura tungi
tangi non possunt, que
a vâna, de a păscui și
Lucruri fun- tuitoare (fungibiles) şi
')

Imerurile
fungibele nu
trebuesc confundate cu a.
cele consumtibile.

1887.

(Art. 2, 15, 113, 396,
urm.
1824

Qucedum

387 din codul Calimach (291, 292 Austriac)
possunt), şi incorporale sau netrupești (que
în jure consistunt), precum este dritul de
celelalțe drituri; 1) 20 lucrurile sunt chelnecheltuitoare (non fungibiles). ?)
Intere-

res corporales sunt, quedam

incorporales. Instit. Lib. II.

„Tit. 2 V. şi Art, 471, 474, 1318, 1391, 1392, 1687 ete. C. C. Im-

părțirea lucrurilor în corporale şi incorporale se găseşte formal
prevădută în codul Olandez. (Art. 559.)
*) Lucrurile cheltuitoare sau fungibile (Art. 1145) sunt acele care înto obligaţie pot fi înlocuite prin altele de aceeași specie, calitate
şi cantitate,: res quce pondere, mumero, mensura consistuni, sau que
în genere suo functionem recipiunt per solutionem, quam specie (L.
„2. $. 1.Dig. Lib. 12, Tit. 1), precum bani, grâne, băuturi etc. 'Lucrurile care nu pot fi înlocuite unele prin altele sunt nefungibile. Nu
trebue să confundăm lucrurile fungibile cu acele care se consumă
prin întrebuințare (que usu consumuntur vel miniuntur), după cum
face codul Calimach (Art. 386, 397, 661, 1326, 1330), codul Austriac
(Art. 291, 301) şi chiar codul actual (Art. 526, 1576), căci un lucru

poate să fie consumtibil fără a fi fungibil, şi vice versa, lucrurile care pot
fi înlocuite prin altele de aceeași specie nu sunt numai de cât consuntibile, părţile putând în o obligaţie să le considere sub un alt raport.
Astfel, dacă presupunem că un chimist a compus printrun efect al în-

tâmplărei o băutură fără a'şi da samă de modul cum a făcut această
descoperire,

această

băutură

se va desfiinţa, prin întrebuințare, fără

a fi însă fungibilă,, pentru că nu poate fi înlocuită prin o băutură
de aceeași speciel'ot ast-fel, banii, pe care din eroare Art, 526 îi
clasifică

între

lucrurile

consumtibile,

sunt

fungibili

fără

a se des-

ființa ființa, lor prin întrebuințare. Cu toate aceste, mai toţi comen-

tatorii fac această confusiune, și în aceeași

Pastia, cât și V. Boerescu.

V. în ambele

eroare pică atât Dl. Sc.

editii ale codului

civil,

notele la art. 1145. Comp. Etienne. Esplic. Instit. lui Justinian. I
p. 206

și Demolombe. IX. 42-49. Bonachi. II. p. 119. Aceeași conse face şi în legislațiunile străine. V. de pildă Art. 416
din codul Cant. Friburg, Art 561 cod, Olandez, etc.—Unger

fusiune

(Sys-

DISTINCȚIUNEA

BUNURILOR.—ART,

461.

379

R

sul acestei distincțiuni consistă în aceea că persoana care este obli-

gată la restituirea

unor

tituirea altor lucruri de

bitorul unor lucruri
leași lucruri, fără a
crurile fungibile pot
3” Lucrurile sunt

antur)

lucruri fungibile, se poate

aceeași specie

libera prin res-

şi calitate; pe

când de-

nefungibile trebue să restitue individual acee
le putea înlocui prin altele. Apoi, numai luface obiectul unei compensaţiun(Art.
i. 1145.)
consemtibile (que usu consumuntur vel mâni- Imcrari con-

şi neconsemtibile 1) (que usu non consumauntur vel non mi.- sumtihile, di-

niuntur) (v. Art. 526, 528 CC); 4 lucrurile sunt divisibile şi
nedivisibile, după cum pot sau nu să fie împărțite materialmente
ori intelectualmente; ?) 50 lucrurile sunt principale Şi accesorie?)

(v. Art. 482,468, 488-516, 564, 629,903, 904,1325, 1396, 1777

1824 ete. C.C. Comp. şi Art. 61 Pr. Civ.) ; 60 lucrurile sunt presinte şi
viitoare (Art. 965, 1775 etc. C.C.); 70 lucrurile sunt simple și unite sau

compuse“), "lucrurile au sau mau stăpân (res nullius.)”) În această cate-Lueruri părăgorie întră și lucrurile pecare proprietarul le părăseşte cu intenţiune Site derelicca ele se devie proprietatea primului ocupant (res derelicte) ;6) 9% Lu- Lucruri în cocrurile sunt în comer sau afară din comerț. (Art. 476, 478,963, 1310, mel ate

1750, 1844.) Lucrurile care sunt în comerț. sunt acele care sunt
alienabile, preseriptibile şi care pot fi urmărite ; ear lucrurile afară din comerţ, sunt acele susceptibile de apropriațiune,") care însă

')
*)
5)
*)

tem des Osterr. allg. Privatrechi, Ş 49, nota 2) observă cu multă
dreptate că numai lucrurile mişcătoare pot fi consumtibile.
Lucrurile care se consumă prin us, de pildă, vinul, oloiul, grâul
etc. nu pot face obiectul locațiunei, comadatului (Art. 1560 urm.),
nici a unui adevărat usufruct, ci numai a unui guasi-usufruct. (A. 526.)
V. Art. 736, 1057 urm. ete. C.C.—Amanetul și ipoteca sunt indivisibile. (Art. 1695, 1746.)
Accessorium sequitur prineipalem, sau accessio cedat principali. (L.
19 $ 13. Dig. Lib. 34, Tit. 2, de auro argento ete.)
V. Art. 504 urm. 0.0.—,0 alcătuire de mai multe lucruri deosebite,
dice Art. 398 din codul Calimach (302. Austriac), care se socotesc

5

==

ca un lucru, și se obicinuesc-a se numi cu un nume deobște, alcă-

tueşte o întregime (universitas rerum) socotindu-se că o totime.“ Se
poate întâmpla ca un lucru să fie compus prin întrunirea unor 0biecte deosebite datorită operei omului, de pildă, o casă, o corabie, un dulap (ovwruutva) ete.
Lucrurile fără stăpân sunt acelea căror luare. în stăpânire este slo- Lucruri fără
bodă

la fiște-care.

(Art.

380

cod

Calimach,

287

Austriac.)—
Din a-

stăpân.

II. Tit.L, $ 1), adecă proprietatea lor nu aparține nimărui, ear usul aparține tuturora; astfel sunt: aerul, lumina, apa curgătoare,

.

ceste lucruri, unele sunt comune, res onmmium commamnia (Instit. Lib. Lucruri co-

marea

etc. (Comp.

Art:

647 C.C.)

Lucrurile

fără stăpân, pe care Ro-

manii le numeau res nullius, pot să devie proprietatea cui-va, pe când lucrurile comune propriu dise nu pot să devie obiectul dreptului esclusiv de proprietate.

6) V. Dig. Lib. 41 Tit. 7, pro derelicto şi Dig. Lib. 41, Tit. 2, [21 $1 și 2.
?) Lucrurile

care după natura lor fisică nu sunt susceptibile de apro-

CODUL

380

CIVIL.—CARTEA

I.—TIT.

L.—ART. 461.

nu pot face parte din patrimoniul cui-va din causa unei pedici legale, sau care având actualmente un stăpân, nu pot trece la altul prin nici un mijloc de achisiţiune, nici chiar prin prescripție.!)
(Art. 1310 şi 1844.) Astfel sunt: 10 lucrurile a căror uz este comun tuturor (res commania omnium); 20 lucrurile care fac parte
din domeniul public naţional, judeţian sau comunal. Aceste lucruri
reintră în comerţ când nu mai servesc la usul public: cessanie
causa, cessat efțectus. (Argum. din Art. 478, $ 2, 1844, 1845.) Numai legea poate să scoată un lucru din comerţ, nu însă și convenţia părților. (Art. 1310.) (V. înfră, esplie. Art. 480.) 9 In fine,
Art. 399 din codul Calimach mai împarte încă lucrurile în prețeIuitoare şi neprețeluitoare, schitabare şi unschătabare, după cum

se esprimă Art. 303 din codul Austriac.
a căror preţ se poate hotări în daturi
cu altele; ear acele nepreţeluitoare sunt
se poate hotări prin nici o asemăluire
bozenia, darurile sufleteşti, faptele cele

Preţeluitoare sunt lucrurile
și luaturi, prin asămăluită
lucrurile a căror preț nu
cu altele, precum sunt sloîmbunătăţite. ?) etc.

priaţiune, nu sunt nici în comerţ, nici afară de comerţ:

res communes,

nec sunt în conmercio, nec extra conmercium. Aub. Rau. IL. Ş 171.
1) Proprietatea rurală a țaranilor este afară de comerţ, însă numai faţă
cu persoanele care nu sunt săteni, și numai pe 30 de ani, adecă pănă

Bunuri afară
Let

din 1864 şi din

la 1894. (Art. 7 [, rurală din 1864.) Toate înstrăinările făcute în

1879.

N
Fămontul ru1 „se, poate

contra acestei legi sunt lovite de nulitate (Art. 1, şi 2 L. din 1879
p. menţinerea Art. 7 din L. rurală, Art. 20 şi 133 Constit.) Anularea
actelor de înstrăinare se face de tribunal, procedura fiind sumarie
şi gratuită; hotărîrea tribunalului n'are nică oposiţie, nici apel, nici
recurs. (Art. 7, 8, 9 L. din 13 Fevruar 1879.) Instrăinările făcute
cătră comună sau cătră un sătean sunt valide.
Pământul rural va putea fi scos în vândare silnică de cătră creditorii săteanului, însă acest pământ nu se va putea cumpara la me-

Domeniul coroanel. L. din
Aa
Pensiuni ȘI

Mai sunt încă afară de comerţ imobilele care constituescdomeniul coroanei ; aceste bunuri nu pot fi nici înstrăinate nici ipotecate. (Art. 5 L. din 10 lunie 1884.)
Pensiunele de retragere, recompensele naţionale și lefile funcțio-

dare silnică.

zat decât de comună sau de un alt sătean. (Art. 7 L. din 1864.)

L, din i Mart

1881.

-

narilor publică

nu pot

fi cedate

nici

în totul

nici în parte.

Ele pot

însă fi urmărite numai pănăla o treime pentru datorii cătră stat, peualități prevâdute de legi şi creanțele privilegiate prescrise de Art.
1730 C.C.in ceea ce priveşte pe împiegaţii civili și bisericeşti, ear
pentru militari, până la o apatra parte pentru ovi ce datorie; pănă

la jumătate pentru toți fără distineţiune, în ce privește plata dotei

soției legitime, precum și alimentele acordate de lege atât soţiei cât

_
pstrăinarea
tal. Art. 1248

1952.

și copiilor. (Art. 409, 410 Pr. Civ. modif. prin L. din 1 Martie 1881.)
„Imobilul dotal este în princip inalienabil (Art. 1248), însă păr-

?

ţile pot permite

înstrăinarea

era la Romani.

Fondul

prin

contract

(Art.

1252), ceea ce do-

vedeşte că inalienabilitatea nu mai este de ordine publică, după cum

dotal se poate de asemenea înstrăina eu per-

misiunea justiției în casurile determinate de Art. 1253, ceea ce do-

_______
vedește că imobilul dotal nu esta esclus din comerț. V. şi Art. 1878.
Res divini
>) Romanii mai împărţiau încă lucrurile în sacre, religiose şi sancte.

DISTINCȚIUNEA BUNURILOR.—ART. 461.
Lucrurile mai pot fi încă clasificate în patru categorii: 1
perdute sau furate şi neperdute şi nefurate (Art. 1909);
cruri certe şi lichide sau necerte și nelichide (Art. 1832
378 Pr. Civ.); 3 lucruri supuse sau nesupuse stricăciunei
riciunei (Art. 543, 707); 4% lucruri care întrec o valoare
„determinată sau nu. (Art. 1191.)

381
lucruri
2% ju
C. C. şi
ori peanume

Lucruri pere
e,
supuse stri“e ete,
|

Venim, în fine, la divisiunea lucrurilor în mișcătoare şi nemiş- Molileși i-

cătoare făcută atât de legiuitorul vechiii cât și de acel noii. Toate
mo ee
lucrurile, fie corporale sau incorporale, sunt mișcătoare (moventia
saii mobilia) (L. 93. Dig. Lib. 50. Tit. 16), ori nemişcătoare (îmmobiles,) Lucrurile ce se pot muta fără stricarea, ființei lor, (que
moveri possamt) dice Art. 388 din Codul Calimach (293 Austriac),
sunt mișcătoare; ear cele ce nu se pot muta fără prefacere sau stricarea întregimei lor (ga non moveri possunt), sunt nemișcă-:
ani
toare. (V. şi codul Caragea, Partea a II-a, Pr.)
Împărţirea lucrurilor în mobile și imobile a perdut astădi mult Iraportanța
din

însemnătatea

sa, din

causa

desvoltărei averei mobiliare care nu lucrurilor in

mai este astădi atât de despreţuită ca altă dată. Deosebirea însă între mișcătoare şi
”
mobile și imobile își are şi astădi însemnătatea ei. Ast-fel: 1*
urmărirea imobiliară este mult mai grea şi mai complicată de cât
acea mobiliară (Art. 492 şi urm. Pr. Civ.); 2” numai imobilele
potfi ipotecate (Art. 1746, 1750), mobilele putând fi numai amanetate (Art. 1685 urm. şi 1751);') 3% în privinţa mobilelor, prescripţia este instantanee, adecă se îndeplineşte de îndată, fără să
fie trebuință de vre o curgere de timp (Art. 1909), pe când în
privința imobilelor trebuește o posesiune de un timp determinat de
lege, 10, 20, sau 30 de ani (Art. 1890 urm.); 4 epitropul poate înstrăina mobilele neversnicului fără nică o formalitate (Art. 396),
pe când imobilele nu pot fi înstrăinate de cât cu îndeplinirea unor anume formalităţi (Art. 401 urm.); 50 imobilele sunt supuse
legilor ţărei în care ele se găsesc situate, pe când mobilele sunt
cârmuite de legea personală a proprietarului lor; *) 6" femeea separată de bunuri poate să dispue de averea sa mișcătoare, pe când
imobilele nu pot fi înstrăinate de cât cu iuvoirea barbatului, sau
a justiţiei (Art. 1265); 70 străinii au capacitatea de a moşteni o
avere mişcătoare în Romănia, pe când ei nu mai au aceeași capacitate, cel puţin în privința imobilelor rurale; 3) 8 în materie
imobiliară, competenţa se determină după situaţiunea imobilului, ear
5) La Romani, mobilele puteau fi ipotecate ca şi imobilele, și ele pu- Dreptul Roteau fi revendicate de la cei de al treile cu aceeaşi ușurință ca şi
man.
imobilele, afară de casul de usucapiune: „Inter pigniss et hypothecam

tantum nominis sonus diferi.“ (|. 5. Ş 1. Dig. Lib. 20. Tit. 1. V.

2)
3)

şi Instit. Lib; IV. Tit. 4, $ 7 în medio.)
Art. 2 C. C. şi 396 O. Calimach. V. şi Tom.I. Partea. pg. 68, 69.
V, în Tomul Î, partea |, p. 166-169 esplic. Art. 7 din Constituţie,

CODUL

CIVIL.—CARTEA

IL—TIT.

L—ART.

462, 463.

în materie mobiliară, după domiciliul păritului: actor segaitur forum vei (Art. 58, 59 Pr. Civ.); 9 acei care se folosesc de averea absentului, numai în virtutea punerei în posesiune provisorie,
nu pot nică înstrăina nici ipoteca averea lui cea nemișcătoare, pe
când se poate susține şi se susţine chiar de unii că ei au facultatea de a înstrăina averea mișcătoare a absentului; 1) 10% persoanele care gerează o avere străină în calitatea de administratori au liberul eserciţiii al acţiunelor mobiliare, nu însă şi acel al

acţiunelor imobiliare 2) (Art. 408, 428);

110 mobilele se transmit

prin simpla posesiune (A. 972), pe când imobilele nu se transmit
faţă cu cei de al treilea de cât prin transcriere. (Art. 721 urm.
Pr. Civ. Art. 818, 819, 971, 1295, 1802 0.C. etc.)
pp

:

CAPITOLUL

Despre

1

imobile.

Art, 462.
Bunurile sunt imobile sau prin natura lor, 5) sau prin destinațiunea lor, sau prin obiectul la care ele se aplică (Art. 463-471, 1750,

1777 C. C. Art. 517 C. Fr)

Legea recunoaşte îrei categorii de imobile:4) 1” imobilele prin
natura lor (res naturaliter îmmobiles), cuprindend sub această denominaţiune şi imobilele prin incorporaţiune ; 2 imobilele prin des-

tinaţiunea lor (res civiliter immobiles) ; şi în fine, 3 imobilele prin

obiectul la care ele se aplică. In codul francez mai este încă o
a patra categorie de imobile, acele prin determinaţiunea legei, distincțiune care la noi nu s'a admis.

I. Imobile prin natura lor.
Art. 463. Fondurile de pământ şi clădirile şunt imobile prin natura
lor. (Ant. 464, 468, 469 C.C. Art. 518.C. Fr) 7
')

V. autorităţile citate în Demolombe, VIII. 112, 113.—-Această părere
este însă neadmisibilă, pentru că în sistemul codului, numai proprietarul este în drept de a înstrăina averea sa. (A. 480.) V. Laurent.
ÎI. 179.
2) Aceeași soluţiune este admisibilă, şi în privinţa persoan
elor trimese
în posesiunea averei absentului. (Art. 119.) Comp. Laurent.
II. 188.

Tatăl nu poate de asemene să esercite acţiunele imobiliare
în ca- -

litate de administrator a averei

însă Art.

Fonduri ruraleşi urbane.

1242 după

eare

copiilor

barbatul

poate

sei. (V.

intenta

supră, p. 34.) V.

în timpul

căsăto-.
riei acţiunele imobiliare relative la zestrea femeei
sale.
5) Şi trebue adaos: sau prin încorporațiune, după
cum se esprimă Art,
557 din Ante-proiectul de revisuire al codului
Belgian.
*) Imobilele sunt urbane (pradia urbana) sau
rurale (predia rustica),
după cum sunt situate într'o comună urbană
sai rurală. (Art. 1 şi
9. L. Comun. din 1 April
1864.) V. şi art. 1 a] prtoc. final din
convenția cu Austro-Ungaria de la 1875. V.
Și art. 621, 1413
CC.
Despre utilitatea distincţiunei între
fondurile rurale și urbane, V.
în Ton. Î, partea 1, p- 166 urm. esplic,
Art. 7 din Constituţie,

IMOBILE PRIN NATURA ȘI INCORPORAȚIE.—ART. 463—466, 470.

383

Art. 464. Morile de vânt sau de apă, aședate pe stâlpi 1) sunt imobile
prin natura lor. (Art. 462

C.C. Art. 519

C.Fr.)

Art. 465. Recoltele care încă se țin de rădăcini, și fructele de pe ar-

bori neculese incă sunt asemene imobile. Indată ce recoltele se vor tăea
şi fructele se vor culege, sunt mobile (sau mai bine dis, ele sunt mobile.)

(Art. 466, 472, 484, 524, 1730 C.C. Ant. 467-476 Pr. C. Art. 520 CF.)

Art. 466. Arborii ce se taie, devin mobile. (Art. 465, 473, 529-533
O.C. Art. 521 CFr.)
Art. 470. Urloaele sau ţeviile ce servesc pentru conducerea apelor la
un fond de pământ, sau la vre o casă, sunt imobile, şi fac parte din
proprietăţile la care servesc. 2) (Art. 462 C.C. Art. 523 C.Fr.)
1. Imobile

Pământul

este în

prin

realitate

natura

lor.

singurul

(Art.

463.)

lucru imobil prin

natura sa ;

celelalte lucruri nu devin imobile de cât prin incorporaţiunea şi
alipirea lor la pământ în virtutea regulei: guod solo incedificatur,
solo cedit. (Instit. Lib. II. Tit. 1$ 29.) (Art 489.) Pământul într”
adevăr nu poate înceta nici o dată de a fi imobil, pentru că mobilisarea n'ar putea să aibă loc de cât în virtutea unei ficțiuni
care nu esistă. Proprietatea pământului poate însă să fie desmembrată.
Astfel, eu pot să vend altuia pivnița care este sub pământul meu,
însă această pivniță tot imobil remâne, pentru că nu poate să fie
strămutată în alt loc. (Laurent V. 406. Demolombe. IX. 162.)
Minele care se găsesc în pământ sunt de asemene imobile, pentru că fac parte din pământ; numai prin deslipirea lor de pământ
ele devin mobile. Vendarea pămeatului cu minele care se găsesc
înlăuntru este deci imobiliară; numai vândarea dreptului de a esploata mina este un contract mobiliar. 5) Esistă deci o mare deosebire între imobilele prin natura lor şi acele prin încorporațiune,
căci imobilele prin natură remân în tot-deauna imobile, pe când
imobilele prin incorporațiune devin mobile îndată ce sunt dislipite
de pământ. (Art. 465, 466.)
2.

Imobile

prin

incorporaţiune.

465, 466, 410.)

(Art.

463,

Sunt imobile prin incorporațiune sau accesiune:

Mine.

464,

1% clădirile și

ori ce construcţiuni inerente pământului (Art. 463); 4) 2% morile
de vânt sau de apă aședate pe stâlpi (Art. 464) ; 3" recoltele prinse
1) Aşedate

pe stâlpi, ear

nu prinse

de stâlpi,

după

cum

pare

a cere

tecstul francez. (V. mai cu samă Art. 53] francez eliminat la noi.)
2) Acest art. nu este în cod la locul seu, căci el ocupându-se de imobile prin incorporaţiune, ar trebui să vie imediat după Art. 466.
Astiel el este așegat în codul Italian. (Art. 412.) V. înfră,p. 387, nota 1.

5) Laurent V. 407, 497. In privinţa minelor, V. înfră, esplic. Art. 491.Comoară. Art.

Comoara însă care se găsește
un lucru mobil, pentru

ascunsă în pământ (Art. 649) este

că ea nu face parte din pământ,

649.

ci'și păs-

trează în tot-deauna individualitatea și natura ei proprie. Domol, IX. 99.

2) Astfel, calea ferată este un imobil, pentru că este incorporată pă- Cale ferată.
mântului, Laurent V. 410. Curte din Bourges. D. P. 67.2. 76.
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CODUL

CIVIL—CARTEA

II.—TIT. 1.—CAP.

1.—ART.

463—466, 470.

de rădăcini şi ori ce plantaţiuni în genere (Art. 465, 466 C.C..
467 urm. Pr. Civ.); 4 urloaele sau ţeviile pentru aducerea apei la
un fond de pământ sau la o casă. (Art. 470.) Toate aceste lucruri
sunt mobile prin natura lor, şi numai prin incorporaţiunea şi alipirea lor Ja pământ ele devin imobile. Când incorporaţiunea încetează, plantațiunele şi materialul construcţiunei își tedobândese

Inesactitate

:

Clădiri.
463.

natura lor mobiliară. (Art. 465, 466.)
|
Cu toate aceste, codul francez ca şi al nostru prevede că aceste

"lucruri sunt imobile prin natura lor, însă aceasta este o eroare
de clasificare reprodusă atât în codul Italian cât şi în acel Olandez. )
Art.
Aşa dar, clădirile care se compun din materialuri ce în sine sunt
mişcătoare 2) (Art. 473), sunt imobile prin incorporaţiune, şi aceasta

chiar când ele ar fi făcute de o altă persoană de cât însuși pro-

prietarul

fondului

412. Demol. IX.

pe care

sa

rădicat

acea

clădire.

(Laurent;

V.

104.) Pentru ca o clădire să fie considerată ca

imobil, trebue insă să fie incorporată pământului, aşa încât ea să
nu poată fi strămutată fără a'şi perde fiinţa sa. Ast-fel, clădirile
aşedate numai pe pământ, supra terram, sau alipite de pământ, insă
întrun mod artificial şi fără temelie, precum ar fi o colibă, o baratcă provisorie de lemn pentru a servi întrun ermaroc, şoproanele, corturile, coșerele de strâns pânea (granaria), kioscurile în
care se vend giarele etc. nu sunt imobile, pentru că nu sunt ine,
Vengarea upentra a fi dă
rămat.

1) Comp. Ast. 557 şi urm. din Ante-proiectul de revisuire care sinsur clasifică imobilele după cum trebue să fie în realitate.
|
2) Vângdarea unui imobil pentru a fi dărămat cu scop ca cumpărătorul
să'şi ieie materialul constitue deci o vândare mobiliară, chiar dacă
materialurile provenite din dărâmare ar urma a servi la 0 nouă
construcţiune,

Material des-

de reparație,

Controversă.

pentru

că în acest

contract,

clădirea

nu se mai con-

sideră ca alipită pământului, ci din contra, ca urmând a fi deslipită
de pământ. Laurent. V. 422, 496. V. și Art, 532 din codul francez
eliminat la noi ca de prisos, unde se dice că materialurile provenite din dărâmarea unui imobil devin mobile.

Materialurile deslipite de clădire

pentru

causă de reparaţie şi

în scop de a fi puse la loc își perd calitatea lor imobiliară care o
dobândise prin
incorporațiune

și redobândesc

prima

lor calitate de

mobile pănă la noua lor incorporaţiune, pentru că, încetând causa,
trebue să înceteze și efectele. Aceste materialuri War putea pastra
calitatea lor imobiliară, de cât în puterea, unei ficțiuni pe
care legiuitorul n'a adinis-o. Laurent. V. 422.— Contră,. Demolombe. FX. 111.
Valette.

Vendarea u-

mei păduri
spre
a fi tă-

ieată, a unei

mini spre a
A esploa-

Propricte. p. 46.

Această

din

urmă

soluţiune

era

admisă

și în dreptul Roman: „Ea gue ex adificio detracla suni,
ul reponantur, edificii sunt.“ (L. 11 $ 10. Dig. Lib.
19, Tit. 1.)
Vândarea unei păduri spre a fi tăeată, a unei mine spre a fi
es-

ploatată, sau a unei livegi pentru a se culege fructele

este tot mobili-

ară. Laurent. V. 427, 428. Demolombe. IX. 160. 'Trib. R. Sarat.
Drep-

tul pe 1884, No. 4.—Creditorii ipotecari ai fondului
dreptul
de a face acte conservatorie (Art. 1016) pot să împedecavând
e tăerea pădurei, dărâmarea

imobilului ipotecat etc. Laurent,

XXX.

225-227,

- IMOBILE

rente

pământului

PRIN
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şi pot fi strămutate

în

alt

464, 465.

385

loc fără

a'şi perde

fiinţa lor. !) (L. 18 Dig. Lib. 19. Tit. 1.)
„Uşele şi fereştile unei clădiri sunt însă considerate ca imobile Uşele și feprin incorporaţiune, cu toate că ele pot fi deosebite de imobil fără restile unui
a'şi perde forma lor, pentru că imobilul n'ar putea să esiste fără
aceste accesorii care se incorporează și fac una cu lucrul principal.?)
Mori, Art.464.
Morile de vânt sau de apă, fie de măcinat, fie de făcut oloită,
sunt imobile prin incorporaţiune, când sunt aşedate pe stâlpi de
peatră sau de lemn puși în păment, pentru că moara, în asemenea caz, face un singur trup cu stâlpii care şiei sunt incorporaţi
Moara

pământului.

chiar

imobil,

deci

este

esistă

care

asupra

acestui

punct în Francia

Controversa

(Vedi Laurent. V. 409

fructele, fiorile, frundile şinecoltele.Art.

fi,

ar

natură

ce

avea

n'ar

când

178) nu mai are deci ființă la noi.5)

şi Cas. Fr. D. P. 64.1.
Recoltele de ori

atunci

ar fi aşedată.

nică o legătură cu stâlpii pe care ea

465.

ori ce plantaţiuni în genere sunt imobile prin incorporaţiune, cât
încă prinse

ele sunt

timp
„earba,

copacii,

faţa pământului,
avere

remân

rădăcini

de

folositoarele lucruri

şi toate

rodurile

dice Art.

nemişcătoare

de pământ:

și nedeslipite

ce resar

în

din codul Calimach (295 Austriac),

391
pănă

nu

se

*)

de păment.“

despart

Recoltele însă devin mobile prin tăerea lor, ear fructele prin deslipirea

lor de copac,

chiar

dacă

wau fost rădicate de pe

loc, după

1) Bordeile însă ce oamenii din popor obicinuesc a face în pământ sunt Bordeile.
_ din

2

contra

Conip.

imobile.

Demolombe. IX.

Bonachi.

IL. p. 4.

125. Laurent. V. 409, 481. Demante. Îl. 340.--Ace- Broaște, chei,
etc.

eaşi soluțiune este admisibilă în privința scărilor, balcoauelor, broaştelor, cheilor, obloanelor necesare la închiderea unei dugheni, etc.
V. Laurent. V. 468, 481. Demolombe. IX. 293-295. Aubry et Rau.

II. $ 164. p. 16. Valette. Propricte. p. 33:
esse, que

„Edium

autem multa

adfiza non sunt, ignorari non oportet, ut pută seras,

cedibus

claves, claustra.* (L. 17. Dig. Lib. 19. T.1.)—După Duranton şi Marcade (II. 353), cheile şi celelalte lucruri ar fi imobile prin destinaţie.
3) 'Tecstul francez mai prescrie încă ca morile să facă parte din clădire (Art. 519),

ceea

ce se înțelege

-

de la sine.

“Din textul Art. 464 resultăa contrario că morile care nu sunt Morile neaaşedate pe nişte stâlpi având rădăcina lor în pământ sunt mobile, ear şedate pe
nu imobile, şi întradevăr, în asemene caz, ele nu fac parte inte- stâlpi sunt
”
grantă cu pământul. Art. 531 francez (eliminat la noi) este formal în această privință. Aceste mori pot însăfi imobile prin destinație, dacă condiţiunele legei sunt îndeplinite. (A. 468.) Laur. V. 409.
*) „Pructus pendentes pars fundi videntur.* (L. 44. Dig. Lib. 6, Tit. 1.
V. şi L. 53, eodem.)— Recolta, prinsă de rădăcini se poate însă urmăr.

Ă
conform Art. 467 şi urm. din procedura civilă.
Semințele puse în pământ sunt tot imobile prin incorporațiune. Seminţe.
Demol. IX. 130.- Plantele nu devin imobile de cât din momentul ce Plante.
au

prins

rădăcină

în pământ:

ubi coaluit,

agro

cedit. (|.

26

$ 2.

Dig. Lib. 41. Tit. 1.) Comp. şi $ 31, Instit. Lib. 2. Tit. 1.
Plantele care cresc în oale sunt mobile, pentru că nu sunt ade-Plaute inoale.
rente pământului, Demolombe, IX, 144. Marcade. IL. 346.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

II.—TIT. 1.—CAP.

1.—ART. 466, 470.

cum se esprimă codul francez, căci nu rădicarea lor, ci faptul deslipirei de pământ le face să dobândească o individualitate a parte.)
Copaci. Art.

466.

Tot

prin

aplicațiunea

principiilor

de

mai

sus,

copacii pănă
a nu

se tăia, cât timp îşi au încă rădăcina lor în pământ, sunt imobile
prin incorporaţiune,

și numai prin deslipirea

lor de

pământ

devin

mobile. î) (Cas. Rom. Bulet. S* 1 pe 1874, p. 92.) (Art. 466.)
Acest art., după cum se vede redactat, este însă de prisos, pentru
că el nu face de cât a repeta principiul înscris în Art. 465. 3)
Pădurile suComentatorii sunt mai toți de acord pentru a decide că pădupuse tăerei
pot fi urmă-tile puse în tăere regulată pot fi urmărite de creditori conform
vite cont. Art. Art. 467 şi urm. Pr. Civ. î) Pădurile însă nesupuse tăerei regulate
urm.
Fr.
Qiv.
“Du vor putea fiurmărite de cât pe calea imobiliară o dată cu fondul.?)
Codice silvic In căt priveşte administraţia şi esploatarea pădurilor statului, V.

din

Uloaeşiţăvii

p. conducerea,

legea, din 24 luniu 1881

(codice silvic.) 6)

Iu fine, sunt imobile prin incorporaţiune:

urloaele sau ţeviile a-

apelor. Art. Şedate în pământ, sau chiar de asupra pământului, care servese
470.
tru conducerea apelor la o casă sau la un fond de pământ
esploatarea lui. 7)
Aceste ţăvii sunt imobile prin incorporaţiune, ear nu prin
tinaţiune, deși Art. 470 se vede aşedat în urma Art. 468 şi

care se ocupă de imobilele prin
1) Altă

dată, în unele

părţi

penspre
des469

destinațiune, pentru că asemene

ale Franciei, productele pământului se con-

siderau ca, mobile, chiar înaintea deslipirei lor de pământ, dacă erau coapte și puteau fi culese. După principiile codului actual însă,
mobilisarea nu se îndeplineşte de cât prin deslipirea lor de pământ,
fie prin mâna, omului, fie prin efectul întâmplărei. (Demol. IX. 132134.) Numai productele deslipite de pământ devin mobile. Recoltele care nu s'au tăet, sau fructele care nu s'au cules încă, remân
tot imobile pănă la deslipirea lor de pământ. In codul francez, a- ceasta, se spune formal. (Axt. 520 $ 3.)
2) „Ardorum queîn fundo continentur, non est separatum corpus «
fundo.“ (L. 40. Dig. Lib. 19. Tit. 1. Şi la Romani, copacii tăeți erau mobile. V. L.17 $2. Dig. eodem şi L. 66 $ 2. Dig. Lib. 18. Tit 1. Vedi
și Art. 391 Cod. Calimach (295 Austriac.)
5) Comp. Art. 521 din codul francez care se deosebește în redacțiunea sa de tecstul nostru.
*) Demolombe, IX. 138. Taulier. IL. p. 146. Boitard. Procâd. Cio. 11. 877.
Duraton.1V. 38.— Contră. Proudhon. Propriete. 1. 98,99. Carr6 - Chauveau. IV. Quest.

Dreptul vechi.

2109 bis pe care

Demolombe

din

eroare

îl citează

__ca profesând opiniunea sa.
3) Durant. IV. 38.—Numai copacii tăeți vor putea fi urmăriţi conform
Art. 406 și urm. Pr. Civ.. pentru că prin tăerea, ei au devenit mobile.

6)

V. în colecţia lui Sc. Pastia, p.1178, adresa minist. dreptăței din 1859

pentru neînstrăivarea pădurilor de zestre de cât conform legei cu-

rățirei

pădurilor.

V.

p.

1179

şi adresa curţei de întărituri din 1855.

1) Aceeași soluţiune este admisibilă şi în privinţa teviilor care servescla
Scoaterea apei dintr'un loc. Demante. II. 345 bis. Bonachi. Il. p. 21.
— Astfel, sunt imobile prin incorporațiune ulucele caselor sau teviile
care servesc a strânge apa întrun havuz, sau ao svâuli pe cale publică,

IMOBILE

PRIN

DESTINAŢIE —ART.
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țevii aşedate mai în tot-deauna în lăuntrul
tifică cu dânsul şi devin o parte integrantă
alipite:!) „fistule quamois longe excurrant
dum Sunt. Item canales.* (L. 15. Dig. Lib.
II.

pământului se indena fondului de care sunt
extra, edificium, aed19. Tit. 1.)
destinațiune.

Imobile prin

Art. 467.
Animalele ce proprietarul fondului dă arendașului pentru
cultură, sunt imobile (prin destinaţiune) pe cât timp li se păstrează destinațiunea. (Art. 462, 468, 1454, 1466 urm. C. C. Art. 5% C.Fr)
Art. 468. Obiectele ce proprietarul unui fond a pus pe «7 (eai nu pe
ele, după cum greșit se esprimă tecstul oficial) pentru serviciul Și esploatarea acestui fond sunt imobile prin destinaţiune. Astfel, sunt imobile prin
destinaţiune, cănd ele sau pus de proprietar pentru serviciul și esploatarea fondului:

animalele

afectate la cultură ; instrumentele aratorie ; se-

mințele date arendașilor sau colonilor parţiari; 2) porumbii din porumbă-

rie ; lapinii 2) ținuți pe lângă casă; stupii cu roi; peştele din iaz; teas') Demolombe. IX. 149. Laurent. V. 409. Mourlon. IL. 1356. Valette.

Proprict€. p. 16 şi 17. Ducaurroy.. 20—Cu

toate acestea, cestiu-

nea este îndoelnică, și pot a dice că la noi esistă o îndoeală și mai
mare

de

cât în Francia,

pentru că legiuitorul nostru, pe de o parte,

a pus art. 470 în urma

art. 468 şi 469

lele prin

pe de altă parte,a

destinaţie,

ear

care se

ocupă de imobi-

schimbat

întru

cât-va

şi redacţiunea tecstului francez, având aerul de a lasa a înţelege că
ţeviile sunt imobile, nu pentru că fac parte din fondul la care sunt
alipite, după

cum

se

esprimă

tecstul

francez, ci pentru că ar fi des-

tinate la serviciul fondului pe care ele sunt aședate. Dic că tecstul
pare a avea acest înțeles, pentru că el nu arată îndestul de lămurit intenţiunea

legiuitorului.

După

mine

unul,

legiuitorul

a voit să

dică că ţeviile faci parte din clădire sau din fondul la care apa
este menită a servi. Tot astfel se esprimă şi Art. 412 din codul Italian, unde țeviile sunt imobile prin natură sau incorporaţiune fără
nici o îndoeală. Dacă ţeviile care servesc la aducerea sau la scoaterea apei ar fi:imobile prin destinaţie, ear nu prin incorporaţiune,
după cum se susține de Dl. Bonachi, Art. 470 n'ar mai avea nici

un scop, și legiuitorul n'ar fi avut de cât se adaoge un paragraf
Ja Art. 468, care se ocupă de imobilele prin destinaţie. Faptul deci
că s'a redactat un articol deosebit pentru țeviile care servesc la
conducerea apei este o dovadă că legea n'a înțeles a Je clasifica
între imobile prin destinaţie. Cât pentru locul ce ocupă Art. 470,
nu

cred

ca să se

poată

trage

un

argument

concludent

în

sensul

părerei contrare. Legiuitorul nostru vedând întradevăr că tecstul
francez nu este la locul seu, a voit să facă mai bine, însă n'a nimerit nici el. Cu toate aceste, sunt autori care chiar în Francia
susțin că ţeviile ce servesc la conducerea apei sunt imobile prin
destinație. V. de pildă, Demante, II. 345 bis, Toullier D. Il. 15.

Marcade. II. 347. In acest sens se pronunţă şi Dl. Bonachi. II. p.
22. Această soluţie n'ar fi după noi admisibilă de cât atunci când

2)

țeviile n'arfi incorporate şi identificate cu pământul. Demol. IX. 150.
Aceasta presupune că proprietarul a dat moșia sa în arendă, ceea
ce nu

este ipotesă

Art. 468.

Ca atare

deci,

acest paragraf ar fi fi-,,

gurat mai bine în art. 467,
3) 'Lecstul francez vorbeşte de lapins de gurenne, i conigli delle coniglierie, după tecstul Italian. (Art, 413.)

CODUL

388

CIVIL.—CARTEA

11.-—TPIT.

I.— CAP. L.—ART.

467—469,

curile, alambicurile, lădile 1) şi vasele; instrumentele necesarie
ploatarea. ferăriilor, fabricilor de hârtie și alte usine; paiele şi
Moi sunt imobile prin destinaţiune toate efectele mobiliare
tarul a aședat cătră fond în perpetuă. 2) (Art. 462, 467, 469,
urm.

1466

urm.

1730.

$ 2.

1750,

1824

C.C. Art. 407,

493

pentru esgunoaiele.
ce proprie503, 1454

Pr.

Civ. Art,

309 Cod. Pen. Art. 524 C. Fr.)
Art, 469. Proprietarul se presupune că a aședat cătră fond în perpetuii
efecte mobiliare, când aceste sunt întărite cu gips, var sau ciment, sau
când

ele nu

se pot scoate

fără a se strica

sau

deteriora partea fondului

cătră care sunt aședate. Oglindele unui apartament se presupun așegate în
perpetui, când parchetul pe care ele stau este una cu boaseriea camerei.
Aceasta se aplică și la tablouri şi la alte ornamente.
Statuele sunt
imobile când ele sunt aședate înadins, chiar când ele s'ar putea scoate
fără fractură, sau fără, deterioraţiune. 5) (Art. 468, 539, 1199, 1200, 1202,
1395,

1750,

Art.

1824

C.

467-469

C. Art,

493

Pr.

sunt întunecoase

Civ.

Art.

și cam

525

0, Fr)

greu de înţeles;

însă a-

ceasta nu ne autotisă a părăsi legea şi a considera aceste tecste
ca, nescrise, dupa cum face Mareade (II. 348 urm.), cu atât mai
mult, cu cât distincţiunea între imobilele prin natură şi
destinaţiune nu este numai doctrinală, după cum pretinde
ci presintă un adevarat interes practic. î) Trebue deci
cercăm a comenta aceste tecste, ori cât de imperfecte
Inesaectitate
de teest.

1) Sau mai bine qis căgile, les cuves, după codul francez (524),5 tini,
după Art. 413 din codul Italian.
2) Teestul ar fi fost mai corect dacă ultimul $ al Art. 468 ar fi făcut
parte

din

Art.

implică numai
3)
Deosebiri între imobilele
prin natură, şi
acele prin destinaţie. Art.
493, 4941 sunt

inaplicabile imobilisărei
prin destinație.

ucele prin
Maread,
să ne înar fi.

*)

469,

căci

destinaţiunea

agricolă

şi industrială

nu

de cât spiritul de perpetuitate despre care vorbeşte

Art. 469. Ast-fel este redactat codul Italian. (Art. 413, 414.)
Art. 469 se ocupă mai cu samă despre case (fonduri urbane),

pe

când Art. 468 se ocupă de fondurile rurale.
Eată, câteva deosebiri practice între imobilele prin natură şi acele:
prin destinaţie: 10 Vom vedea mai la vale că numai proprietarul

poate să imobiliseze prin destinație agricolă, industrială sau comercială, ori prin perpetue aședare, pe când ori ce deţinător a unui

fond care ar face o clădire imprimă acestei clădiri calitatea de imobil prin natură sau incorporaţiune. Astfel, Art. 493, după care
proprietarul pământului care a făcut o lucrare cuumaterialuri stră-

ine este obligat a plăti valoarea materialului și chiar daune inte-

rese, fără ca proprierarul
aplicabil numai

acestui material

imobilisărei

naturale,

să'l poată

pentru

că acest

rădica, este
material

incorporat şi face un singur trup cu imobilul (Art. 645),

pe

s'a

când

proprietarul unui lucru mișcător care ar fi fost imobilisat prin destinaţie de cătră proprietarul unui fond, ar putea în tot-deauna să
revendice obiectele sale. Tot pentru aceleaşi motive, Art. 494 care
prevede, ipotesa

nație, ci numai

tarul

Art. 1730 $5,

unui

inversă

nu

este

aplicabil

imobilisărei

imobilisărei naturale, de unde

obiect.

mișcător

care

ar fi imobilisat

prin

desti-

resultă că proprieacest

obiect

prin

destinație aşedându'l pe fondul altuia, ar avea în tot-deauna dreptul de a'1 rădica, și proprietarul fondului mar putea să'l reţie po-

trivit ast. 494. 20 Vengătorul unor obiecte mișcătoare neplătite are

precădere

pentru

vendicare

(Art,

preţul

1730

ce i se

datorește

şi chiar

dreptul

de re- .

Ş 5) în privința mobilelor imobilisate prin des-

IMOBILE PRIN DESTINAȚIE.—ART? 467, 468.
Imobilele prin destinaţiune sunt nişte

obiecte

|
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mişcătoare care Imobile prin

nu fac parte integrantă din fond, dar care sunt privite ca alipite
la acest fond în vederea destinațiunei pe care le-a dat-o însuși
proprietarul acestor obiecte. Toate obiectele mişcătoare care prin
o ficţiune au devenit imobile din causa destinaţiunei ce leu dat
proprietarul se confund şi fac parte din imobilul la care ele sunt
alipite, așa în cât ele sunt vendute, legate, ipotecate şi urmărite
o dată cu fondul (Art. 493 Pr. Civ.), afară de clausele contrarie
care ar resulta din voința părților.
Proprietarul unui fond poate deci să imobiliseze obiectele care
de firea lor sunt mișcătoare prin aşedarea lor asupra acestui fond.
Această imobilisare poate să aibă loc în două casuri: 1% proprietarul unui fond agricol şi industrial imobilisează obiectele pe care
el le aşeadă pentru serviciul şi esploatarea fondului (Art. 467,
468); 2" proprietarul ori cărui fond poate să imobiliseze obeictele
pe care el le aşadă în spirit de perpetuitate, (Art. 468 $ ultim
şi 469), adecă ca scop ca ele se remăe deapururea acolo, după
cum se 'esprimă Art. 393 din codul Calimach. (297 Austriac.) Obiectele mişcătoare astfel imobilisate se numesc imobile prin destinaţiune.
Legea, recunoaşte deci două categorii de imobile prin destinaţie pe care nu trebue să le confundăm, după cum facii mai toți
comentatorii, şi anume: 1” mobilele care devin imobile din causa și
în interesul serviciului şi esploatărei fondului; 2 mobilele care
nu

sunt necesare

pentru

esploatarea

fondului

şi care nu

se

destinațiune.
ne

Imobilisare
a
şi perpetne
aselare.

.
|
Doug eateBari de imotinaţiune.

con-

sideră ca imobile de cât din causa voinţei proprietarului care le a
aşedat pentru tot-deauna pe fond. Voința sa singură însă nu este

deajuns pentru a imobilisa; ea trebue săse manifeste înti'un mod
neîndoelnic prin oare care semne esterioare pentru a prevesti pe
cei de al treile. (Aubry et Rau. Il. $ 164,p. 17, nota 66. Laur. V.433.)
1. Imobilisare agricolă, industrială şi comercială pentru
serviciul şi esploatarea fondului (Art. 467, 468
.
minus $ ultim.)

Art.

467

presupune

că

moşiea

este

dată

în

posesie,

ear

Art.

468, afară de paragraful relativ la semințe, prevede ipotesa, în
care proprietarul își cultivă însuşi fondul seu.
|
Animalele şi celelalte obiecte necesare agriculturei ori industriei, Obiectele ce
r pi care,
,
:
agina
"a
proprietarul
precum: . pluguri,
seminţe
(Art., 468), maşine
şi si altele pe careia.
proprietarul unui fond agricol sau industrial t) ar da arendaşului şulai pentru
cultura, sau

tinație, pe când vândătorul nu mai are nici precădere, nică acţiunea esploatarea
în revendicare, dacă e vorba de obiecte mișcătoare care au devenit fondului. Art.
imobile prin natură sau incorporațiune, de pildă în privinţa grindilor pe

care le aș fi întrebuințat la o clădire

fâră a le plăti. V. ŞI

alte deosebiri aratate de Demol. IX, 297-305. V. şi Laur. V. 482. , carea
1) Legea

vorbeşte numai

de fonduri agricole,

adecă

de moșii, pentru ADlicarea Art

că la începutul secolului, când s'a votat codul francez, industria era gustrie şi la
comerţ.
încă în fașă; însă cu toate aceste, este necontestat că Art. 467,

CODUL

390

CIVIL.—CARTEA

II.—TIT. L-—CAP.

I.—ART, 467, 468.

în interesul culturei şi a esploatărei fondului se consideră prin o
Condiţiuni
necesarep. ca
imobilisarea
să aibă joc,

ficțiune a legei ca imobile, de şi în realitate ele sunt mobile.)
Pentru ca obiectele date de proprietar arendașului 2) să fie imobilisate, se cere : 1€ ca ele să aparţie proprietarului fondului (Demol.
IX. 216, 226), 20 să fie afectate prin convenţia părţilor, cel puţin în mod principal, 5) la cultura sau esploatarea fondului, căci

imobilisarea încetează îndată ce ele nu mai păstrează destinaţiunea,
lor, adecă îndată ce nu mai sunt neaparate la esploatarea fondului,
de unde resultă că aceste obiecte ar remânea tot mobile, dacă pro-

prietarul le ar vinde arendașului în loc de a le afecta prin contractul
Convenţia de
imobilisare
poate fi tacită. Controversă.

de arendă, la esploatarea fondului. (Comp. Râpert. Dalloz. Biens. 67.)
Imobilisarea resultă din convenţia părţilor, adecă din contractul
de arendă, chiar când contractul n'ar avea o clausă specială și
espresă în această privință, consimțământul putând fi şi tacit. *) In

asemene caz, părţile interesate vor

dovedi că vitele și cele-lalte

obiecte s'au dat arendaşului pentru cultura fondului, partea adversă
având în ori ce caz dreptul de a stabili că obiectele date de proprietar arendașului nu sunt neaparate la cultivarea şi esploatarea

fondului. (Laurent. V. 444.)
Codul francez (Art. 522) şi acel Italian (Art. 413) mai adaugă
încă că animalele care s'an dat de proprietar arendașului pentru
cultivarea sau esploatarea fondului sunt imobilisate, fie că ar fi
prețeluite sau nu, şi aceasta pentru ca să nu să creadă că arendașul: a devenit proprietar prin preţeluire, după cum era altă

Colon parţiar.

—

Animalele arendașului remân mobile.

468 sunt aplicabile atât fondurilor comerciale, cât şi acelor industriale, și prin urmare mașinelor și tuturor uneltelor neaparate pentru esploatarea unei mine sau fabrice pe care proprietarul ar esploata-o singur sau ar da-o în arendă. (V. Art. 468 care vorbeşte
de uneltele necesare la esploatarea fabricilor de fer, de hârtie și
altor uzine.) Laurent. V. 436, 460, 463. Demolombe. LX. 224. Comp.
şi Art. 564 din Ante-proiectul de revisuire.
Animalele și uneltele afectate la esploatarea unei moșii sau a unei
fabrici ori uzini care sunt proprietatea esclusivă a arendaşului remân tot mobile, pentru că numai proprietarul poate imobilisa. Laurent. V. 447. Legiuitorul însă totuşi apără întru cât-va aceste obiecte de urmărire. V. At. 407 Pr. Civilă.
2) Puțin importă dacă arendașul s'a obligat a plăti câştiurile în bani
(Art. 1454),sau în parte din fructe (dejmă.) (At. 1466 uri.) Art. 468
ȘI 524 numesc pe acest arendaş colon parția, colon partiaire
(Art. 524 C. Fr.), si mezzaiuolo (413 Cod. Italian.)
2) Vitele tot imobile prin destinaţiune remân, cu toate că s'a» întrebuința în mod accesoriu și la alte lucrări pe moșie care n'ar fi în
interesul esploatărei fondului, de pildă, la cărături de lemne, de pea-

tră etc., dacă aceste vite ar servi în acelaş timp şi la esploatarea

*)

fondului. Laurent. V. 446. Râpert. Dalloz.
Laurent. V. 445.

Bonachi. IL. p. 9.—Contră.

Biens. 69.

.

Curte Bruxelles,

după

care convenţia ar trebui să fie espresă. Râpert. Dalloz. Biens. 68
nota 2, hotărire care cu drept cuvânt se vede criticată de Dal. loco cf.

IMOBILISARE

AGRICOLĂ

ETC.—ART.

468.

39]

dată la Romani, *) și după cum este şi astăqi în privinţa

mobiliare:
a

cstimatio facit -venditionem.

Art. 468

presupune că proprietarul

(Art.

zestrei

1245.)

esploatează însuși fondul seu Imobilisarea-

,
[aa
_
:
Sricolă. Aniîn loc de al da 4în arendă,
şi în asemenea
caz, declară.. imobile
Prin- sale
afecta.
destinaţiune următoarele lucruri mişcătoare : 1% animalele afectatete la cultura

la cultura

moșiei,

precum

boii, vacile, caii,

turmele

de oi care moşiei, Art.

servesc la îngrășarea pământului etc. ?)
Caii de călărie însă, şi ori ce cai de lucs în genere, trăsurile Caiide călă-

etc. care servesc la usul personal al proprietarului remân tot mobile.5) He: trăsuri.
Legea

vorbeşte

numai

de animalele afectate la cultura pămân- Imobilisare în

tului, însă se înţelege că şi animalele care într'o industrie ar seryi PIerssul
inla punerea în mișcare a unei mașine, sau a unei mori ar fi totimobile.*)
2%

Sunt

D)

„Cum fundas

imobile

prin

destinaţie: uneltele

de

agricultură pe care Instrumente
aratorie.

loceteur,

et cestimatum

înstrumentum, colonus accipiat, Deosebire de

Procululs ait id agi, ut instrumentum emptum habeat colonus ; siculi la codul franfieret căm quid cestimatum în dotem daretu.“ (Lege 3. Dig. Lib. cez numai în

19. Tit. 2)—Soluţiunea

cu toate

că tecstul

dreptului francez este admisibilă și la noi,

nostru

nu

este formal

Parentă-

în această privinţă, pen-

tru că preţeluirea nu face vândarea de cât atunci când persoana
care predă obiectele preţeluite are interes de a transmite proprietatea

care

acelui

le primeşte,

şi îri specie, proprietarul are interesa

pastra proprietatea obiectelor pe care le dă arendașului. Laur. V. 144.
Codul francez mai adaogă încă că animalele ce proprietarul dă Locaţinne ă
â cheptel altuia de cât arendașului remân mobile, ceea ce este a- cheptel.
devărat și la noi, pentru că ele nu sunt în asemenea caz afectate
la esploatarea fondului.— Contractul de cheptel (de la cuvântul cattle,

care în inglizește însemnează vite) eliminat la noi la tilul locaţiu-

nei (V. Art. 1800 urm. cod. fr. 1665 urm. cod. Italian), este un contract prin care cine-va se obligă a creşte şi a hrăni oare care animale, primind drept vesplată o parte din producte.
2) Laurent.

V. 443.

Demolombe.

IX. 235, 239, 269 bis.— Pentru

ca a-

nimalele să fie imobilisate se cer două condiţii: 10 ele trebue să
fie neaparate la serviciul şi esploatarea fondului; 20 ele trebue să fie
aşedate pe fond în acest scop de proprietarul lor. Demol. IX. 237.
3) Ducaurroy, II. 22. Laurent. V. 444. Demolombe. LX. 240, 270.—Proprietarului incumbă deci sarcina de a dovedi, la cas de contestaţie,
care sunt animalele neaparate la serviciul fondului. Laur. V. 444.
Animalele domestice care se țin pe lângă casă, precum : găinele, Animale domestice.
rățele, gâștele, puii etc. puli, aut cateva animalia que în fundo sunt
(L. 16. Dig. Lib. 19. Tit.

Demolombe.
soluţiune

1) nu

sunt

IX. 244, 276. Troplong.

este

admisibilă

imobilisate, ci remân tot mobile.

Vente, Î. 323, p. 408. Aceeași Vite cumpa-

în privinţa vitelor

fi încumparate spre a fi în- rate p.a

grășăte la velniță sau la suhaturi și apoi revendute, pentru că ele BrAgute gre
nu sunt afectate la cultura moșiei. Laurent.

V. 443. Demol. IX. 243." toversă.

Durant. IV. 56. Aubry et Rau. ]. $. 164, p.13.— Contră. Mourlon. |. 1367.
—

4

Demolombe. IX. 269. Ducaurroy. Il. 25. Demante. Il. 346. bis Il.
şi 346 bis VIIL. Laurent. V. 466. Aubry et Rau.1.$ 164,p. 14.V.şi
supră, p. 389. nota 1.—Contră. Duranton. IV. 56, după care caii ce
s'ar întrebuința într”o industrie ar remânea tot-deauna mobile, pen-

tru că nu sunt afectaţi la cultură, după cum cere Art. 468.

22
e
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

IL.—TIT.

1.—CAPIT, L—ART.

468.

proprietarul le-a aşedat pe fond pentru serviciul şi esploatarea
acestui fond, precum săpele, coasele, plugurile, mașinele de -trier
și altele,') omnia. que fruclus quvrendi, cogendi, conservandi gratia
parata suni. (L. 8. Dig. Lib. 33. Tit. 7.)
|
Seminţeleda3% Sunt imobile priu destinaţiune: seminţele pe care proprieta-

pe

rul le a menit a fi puse în pământ, când îşi cultivă el însuși mo-

lui sau colo- Șia, sau pe care el le a dat arendașului ?) pentru semănătură, amultă parțiar. tunci când moşia sa este dată în posesie: framentum quod se-vendi causa sepositum est. (L. 12. Pr. în fine, Dig. Lib. 33, Tit. 7.)
Semințele date de proprietar arendaşului sunt imobilisate înainte
de a fi puse în pământ și îndată ce ele au fost transportate pe
moşie. In urma semănăturei, ele nu mai sunt imobile prin destinaţie,
ci prin incorporaţiune, pentru că ele se identifică cu pământul. ?)
Semințele aSemințele proprie ale arendaşului remân mobile, cu toate că ele
rendașulti re-a fi menite a fi puse în pământ, pentru că - numai proprietarul
pănă laincor-poate imobilisa. Ele nu devin imobile prin incorporaţiune de cât

porare: după ce au fost semănate. (Laurent V. 454, 455.)
Porumbii din
4” Sunt imobile prin destinaţiune: porumbii (hulubii) din porampounsărie. Lărie, 4) întru cât proprietarul i-a menit la serviciul şi esploatarea fondului. *) Porumbii aduşi de arendaș remân tot mobile chiar

Unelte trebue ea EScI
grădinării.
Haragi. Con-

1) Şi uneltele trebuitoare unei grădinării, precum ar fi bună oară o
bulgărie, se consideră tot ca nemișcătoare, pentru că servesc la
esploatarea fondului. Demolombe. 1X. 247 bis.
,
Havagii

care

servesc

la rădicarea

viilor

se mobilisează

de ase-

troversă.

mene inainte de a fi înfipţi în pământ prin simplul fapt al așegărei
lor pe fond, însă numai din partea proprietarului. Laurent. V. 451.
Demante. II. 346 bis III. Bonachi. II. p. 13.—Contă. Demolombe.
IX. 251, care confunde imobilisarea prin destinație cu imobilisarea prin incorporațiune.
7
|
Haragii însă aşedați pe fond de cătră un usvfructuar sau un arendaș tot mobile remăn, pentru că numai proprietrrul poate imobilisa. Laurent. V. 452.— Contră. Duranton. IV. 69.
*) Arendașul care s'a obligat a plăti câștiul în producte în loc de bani

Flori, verdețari ete,

5) Aceleași principii sunt aplicabile și cepelor, florilor sau verdețurilor
care se samână primavara și se scot din pământ earna. Aceste cepe
sunt imobile prin destinaţiune, îndată ce proprietarul le a destinat
a fi plantate sau le a dat arendașului spre semănare. După ce ele
au fost puse în pământ, ele devin imobile prin incorporațiune. Laurent. V. 456.—V. cu toate aceste Demolombe, IX. 251, care luându-se după Pothier, confunde ca tot-deauna imobilisarea, prin destinaţiune agricolă cu acea prin incorporaţiune, admitând că cepele
sunt imobile numai după ce au fost puse în pământ,
4) Prin porumbărie (colombier în tecstul francez și colombaie în tecstul
Italian) trebue să înţelegem un loc deschis în care porumbii tră-

Ce însemneaza porumbăiii

se numește colon parțiar. V. supră, p. 390, nota 2.)

esc în libertate,

pentru

că porumbii

care

se țin într'o

cușcă

sau

întm”o porumbărie închisă, și care trăese sub custodia nostra Își
„păstrează calitatea lor de mobile. Laurent. V. 450. Demol. IX. 276.

5) Laurent. V. 450.—Nu este deci esact dea dice, după cum fac mai toți

IMOBILISARE

AGRICOLĂ, INDUSTRIALĂ

ETO.—ART. 468.

393

dacă ar fi destinaţi la esploatarea fondului. (Demolombe. IX: 276 bis.)
5% Sunt imobile tot prin destinațiunea proprietarului : iepurii de Iepur
de mose.
i

mos€,!) cărora legiuitorul le dă numele nepotrivit de lapini. 2) (?)
60 Sunt

Art. 468,

imobile prin destinaţiune : stupii cu TOI, les ruches ă miel Stupi
cu i
roi.

(Art. 524 Fr.), gli alvcari (Art. 413 Italian), chiar dacă ştiubeile nu
sunt puse în pământ, ci sunt aşedate numai supra terram. 5)
Aceeași soluţiune este admisibilă- pentru vânatul care ar fi în-Venatul închis

chis întrun parc sau grădină. 4) (Comp. şi Art. 391

Cod. Calimach)ini”'o grădină.

autorii (V. Demol. IX. 275. Ducaur. 11. 24. Valette. p. 27, 28 etc.) că
causa acestei imobilisări este accesiunea, adecă că porumbii s'ar socoti ca făcând parte integrantă din porumbărie, căci numai destinaţiunea proprietarului produce imobilisarea. V. cu toate aceste Art. 503.
!) In codul francez, numai Jes lapins de garenne, adecă acei care trăesec întrun loc determinat la ţâră, în stare salbatică, sunt imobile
prin destinaţie; iepurii domestici (de clapier) care se țin pe lângă
casă, într'o cușcă sau întrun loc închis, sunt din contra mobile.
Laurent. V. 450. Demolombe. IX. 276. Această schimbare de tecst
2)

nu poate

să proviede

cât dintr'o

greșală

de

traducere.

Greşală de
traducere.
qe Îi
francez.
_

Codul actual cuprinde o mulţime de neologisme și de espresiuni ne- Oprirea de a
norocite. Ast-fei, pentrua nu cita de cât puţine esemple, art. 509 întrebuința
întrebuințează, cuvântul manoperă (la main d'ceuwere) în loc de muncă, neologisme.
artă sau industrie; art. 1370 întrebuinţează acel de denariate
(denrtes) în loc de producte; art. 1465 întrebuințează cuvântul

de

foraje

cuvinte
circulară

în loc

de

nutreţul

străine a esistat
ministerială

din

vitelor ete.

la noi

Maniea

în tot-deauna,

17 Noemvrie

1847

de a întroduce

și dovadă

este o

(V. colecţia Pastia, p.

796) care pune în vedere judecătorilor, de a nu mai întrebuința
în lucrările oficiale cuvinte necunoscute până acum în dialectul național, care străine fiind de cunoștința obștimei, aduc îndoclniei în=
felegere Iucrăvilor tribunalelor și schimosirea limbei. V. și circulara,
minist. dreptăţei din 1 Septembrie 1860 (colecţia, p. 1291) care îndeamnă pe tribunale a stăvui de a se întroduce cât mai curând
scrierea cu litere strămoşeşti latine, păzind ortografia cea mai uşoară, adecă de a se scrie precum se vorbeşte. Onoare deci părinţilor
noştri, care, în iubirea, lor pentru țară, voeau să păstreze neatinsă pănă
şi limba strămoșască !
5) Şi la Romani, stupii cu roi par a fi considerați ca imobile, de vreme ce usufructuarul unui fond avea drept la fructele albinelor: „er
si apes în fundo sint, (cujus ususfructus est legatus) earum quoque
ususfructus ad eum pertinet.“ (L. 9. $. 1. Dig. Lib. 7. Tit. 1.) Pothier
consideră din contra stupil cu roi ca mobile. (Commanaute. No. 24.)
Prisăcile care nu servesc la esploatarea fondului şipe care proprietarul le ţine numai pentru casa lui, întrebuințând ceara și mierea la usul seu personal, ca și știubeile aședate pe fond de arendaș sau de usufructuar, iu sunt imobile, ci remân tot mobile. Demante. Il. 346. bis VI. Bonachi. II. p.15.
*) Aubry et Rau. IL. $. 164,p. 14. Marcad6. 11. 353.—Gândacii de matasă ar putea şi ei să fie declarați imobile prin destinaţie, dacă

cultura lor s'ar întroduce și la noi, căci și ei fac parte din esploa-

tațiea agricolă. (Comp. şi Art. 407. $. 9. Pr. Civ.) In Francia însă,
se decide contrariul. (V. Demol. 1X. 278. Aubry et Rau. IL. $. 164,p.14.)
_

_
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Dreptul Roman.

Prisăci pentru usul particula
Gândaci de
matasă.

CODUL CIVIL.—CARTEA II.—TIT. 1.—CAPIT. L—ART. 468.

394
Peștele din
iaz.

'70 Sunt imobile prin destinație : peştele din iazuri sau bălți pus

ge proprietar pentru serviciul şi esploatarea fondului: ') „şi peştele

din iazuri, şi vânaturile din păduri, dice Art. 391 din codul Calimach. (295 Austriac), atuncea numai se fac avere mișcătoare, când
peştele s'a păscuit, şi vânatul sau prins, ori sau ucis.“ Singura

deosebire care esistă între codul Calimach şi codul actual este că

vechiul legiuitor al Moldovei declară peştele şi vânatul imobile în
virtutea dreptului de accesiune, pe când astădi, imobilisarea are loc
prin destinațiunea proprietarului. Nu trebue deci să confundăm aceste
două principii, după cum fac mai toţi autorii. (V. p. 392,nota5.)
8% Sunt imobile prin destinaţiune : teascurile, alambicurile, adecă
aparatele destinate a distila lichidele, ?) căldările, căgile, ear nu
lăgile, după cum din greşală se esprimă tecstul oficial, vasele ori
poloboacele

mari

mici

sau

servesc

care

în vin,

a preface

rachii,

oloiii etc. productele fondului. 5)
9 Sunt imobile prin destinaţiune: uneltele așadate de proprieUnelte nececsloataa e tar asupra fondului şi neaparate pentru esploatarea ferăriilor, *).
i. de hârtie,
— fabricilor
nei fabric

industriale. O-

de zahar, şi altor stabilimente

Imobilisarcînpiectele care nu sunt neaparate la esploatarea fondului remân tot
dustriei.

„mobilisare

mobile. Cât pentru cestiunea de a se şti care sunt uneltele şi maşinele absolut trebuitoare la serviciul și esploatarea fondului, aceasta atârnă de natura fabricei, şi deci, necesitatea, acestor obiecte
fiind o cestiune de fapt se va aprecia în mod suveran de cătră
judecătorii fondului. (Laurent. V. 462.)

Facultatea de a imobilisa lucrurile mişcătoare

comerciali. Ploatărei fondului

nu aparţine

fond de comerţ, precum ar fi bună

dar şi acelui unui

dustrial,

oară un otel, o cafene

trebuitoare es-

proprietarului unui fond in-

numai

etc.

1) Peștele închis în coteţe (V. Art. 309 Cod Pen.),în havusuri, peştele
de apă curgătoare sau de mare, precum şi acel pus în iazuri de

cătră

„Pisces aatem

arendaş sunt mobile. (Laurent. V. 450.)

qui

sunt in piscina, non sunt edium, nec fundi:* (L. 15. Dig. Lab. 19. Tit.13,)
2) Instrumentele

întrebuințate

de

_că nu sunt uneltele comerciului
Dreptul Ro-

?) La

mân

Vase care remân mobile.

Ferării,

”

Romani,

teascurile,

destilator

un

remân

mobile, pentru

seu.

cădile şi celelalte unelte

de

esploatare

nu

se considerau ca imobile, cu toate că erau alipite pământului: „Multa
etiam defossa esse, neque tamen fundi, aut ville haberi, utpută vasa
vinaria, torcularia: quoniam he înstrumenti magis sunt, etiamsi
edificio coherent.“ (Li; 17. Pr. în fine. Dig. Lib. 19. Tit. 1.)

Numai vasele care servesc în fie-care an la primirea vinului sau

a altui lichid sunt imobilisate, pentru că numai ele servesc la esploatarea fondului. Cât pentru vasele mari sau mici cu care se vinde
vinul sau rachiul, precum și acele care servesc la pastrarea lichidelor pentru usul personal al proprietarului, nu mai remâne nici o
îndoeală că ele sunt mobile. Laurent, V. 453. Demolombe. IX. 253.
*) Prin ferării

(les forges), legiuitorul

înțelege

fabricele în care se lu-

crează ferul, nu însă atelierul unui ferar sau lăcătuș. Demolombe.
IX. 265. Bonachi. Il. p. 16. Aubry

et Rau. Il. $ 164. p. 15.
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Mobilierul

unui

otel 1) şi lucrurile

absolut
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trebuitoare unui sta- Otel, stapili-

biliment de băi minerale (Laurent. V. 464. Demol. IX. 267),
pre- ment de băi
cum sunt băile de la Slănic, de la Strungă, de la Bălțăteştă,
deete,
vin deci mobile prin destinaţiune, când au fost aședate de însuși
proprietarul acestor stabilimente pentru esploatarea fondului.

Pentru ca imobilisarea să poată însă avea loc, trebue ca, indus- Necesitatea

tria sau comerciul să se esercite înti”o clădire

zidită ad hoc şi ună stabili

împărţită cu anume destinaţiune de a servi la esercițiul unei industrii sau a unui comerţ, ear nu într'o casă particulară. 2?
Astfel, sunt imobile prin destinaţiune: decorurile şi mașinele tre- Decoruri
de

buitoare

unui

teatru,

pentru

că teatrul

este

clădit ad hoc

pentru „ci

o anume determinaţiune ; teascurile şi maşinele ce se întrebuințează
în tipoprafii, când aceste stabilimente sunt aședate în anume clă-

diri special

afectate

la această

Tot imobile prin destinaţiune

industrie. 3)

de

fieete.

|

sunt: icoanele,

veșmintele şi toate Icoane, veş-

lucrurile aşedate întro biserică şi trebuitoare pentru serviciul divin.4) minte ete.
Titlurile

de proprietate

nu

sunt însă

mobilisate,

pentru că imo- Titluri de

bilisarea nu resultă nică din tecstul, nici din spiritul legei, 5)

Proprietate.

10” Sunt în fine, imobile prin destinaţiune : paiele şi ori ce solii Pae, gunoae,
de gunoae care servesc la îngrășarea pământului. 6) Aceste gunoae
1) Laurent. V. 463.—ontră. Demolombe. IX. 264. Aubry et Rau. IL. Mobilierul u$. 164, p. 16. Cas. Fr. și C. Toulouse. D. P. 46. 1. 36. D. P. 80. 1 nuiotel. Con-

273. D. P. 79. 2. 176.—Provisiile însă şi băuturile destinate la usul

pasagerilor nu sunt

imobilisate, ci își păstrează

mișcătoare. Laurent. Joco cit.

calitatea lor

troversă.

2) Demol.LX. 261-263, 265. Aubry et Rau.Il. $. 164, p. 15. Laur. V.460.
2) Laurent. V. 465. Demolombe. IX. 265. Aubry et Rau. IL $. 164. Prese de tip. 15.—După Pothier, urmat în această privință și de Duranton (1V. Poerafie.
65), presele de

tipografie

ar pastra

în tot-deauna

calitatea lor miș-

cătoare, ceea ce mi se pare inadmisibil.
—In cât privește însă tipo-

grafiile care pot fi âşedate în ori-ce localitate, nu mai remâne nici

o îndoeală că ele nu pot fi considerate

ca un stabiliment de indus-

trie, și ca atare deci toate uneltele întrebuințate în asemene ateliere își păstrează calitatea lor mişcătoare. Laurent. V. 465.

*) Laurent.

V. 468. Demolombe.

IX. 317.—Obiectele însă consacrateopicetele con-

cultului remân mobile, când în loc de a fi aședate într'o biserică, sacrate cul-

adecă întrun locaş zidit anume pentru serviciul divin, ele ar fi puse tului care nu
înt'o odae care ar fi fost transformată în paraclis; imobilisarea, se imobili_ Du poate atunci să aibă loc, pentru că lipseşte fondul. Laur. V. 468.
!
*) Laurent. V. 468 în fine. Valette. Propriete, p. 32.—Aceste titluri
formează deci o categorie a parte de bunuri mișcătoare care trebue să aparţie proprietarului, pentru că”i servesc a stabili dreptul seu.
(Comp. Art. 1315.)—Contră. Demolombe.

IX. 320.

Marcad.

IL. 353.

5) Prin pae și gunoae (engrais, sterguilinium) trebue să înțelegem nu- Pae
care sermai

ingredientele

care se întrebuinţează

la îngrășarea

și preface- vesc la nutre-

rea pămentului, nu însă și paele, fânul şi cele-lalte producte care clu, pătelor:
servesc la nutrețul viteler, pentru că aceste din urmă nu servesc la
”

cultura

fondului,

şi pentru

că agricultura nu

imobilisarea lor. Laurent. V. 458.—Contră.

are

nici un interes

Demolombe.

la

IX. 250.
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UI.—TIT, 1.—CAP. I.—ART. 468,

au fost imobilisate îndată ce au fost transportate pe moşie; în
urma aruncărei lor pe lanuri însă, ele devin imobile. prin incorpoGunoaele care nu sunt afectate la cultura
rațiune ca şi semințele.
moşiei, ci sunt destinate a fi vândute, remân tot mobile în privința
vândătorului; ele nu devin imobile de cât în privința cumpărătorului care le ar destina la îngrăşarea pământului cei ar aparţine.:) este
Aceste sunt obiectele mişcătoare pe care proprietarul unui fond

Art. 468
enunciativ.

agricol,

poate să le imobiliseze în interesul

comercial

industrial sau

agriculturei, industriei şi a comerciului. N'ar trebui însă să credem

făcută de legiuitor este complecţă și limitativă, căci

că enumerarea

cuvântul astfel care se vede în art. 468

dovedeşte în deajuns că

legiuitorul a înţeles a da numai câteva esemple
__

—CodulItalian prevede ca şi codul Calimach (Art. 392) că şi nutreţul vitelor. (lo strame) este imobil prin destinaţie. (Art. 413.)
5) Laurent. V. 459. Ducaurroy. IL. 26. Maread€. Il. 353.—Și la Romani, gunoaele care erau destinate la îngrășarea pământului făceau parte din fond, şi ca atare erau ale cumpărătorului fondului,

Sobe de fer.
Becuri de gaz.

de imobilisare. *)

ear

acele

care

erau

adunate

spre

socoteau

se

a fi vândute

mobile, şi ca atare aparţineau vândătorului: „In sterguilinio_ autem distinctio Trebatii probanda est: ut si quidem stercorandi agri causa comparat sit, emtorem sequatur: si vendendi, vendito“rem.* (DL. 17 $ 2. Dig. Lib. 19. fit. 1.)
> Demolombe. IX. 220. Ducaurroy. IL. 26. în fine. Laurent. V. 442. Mourlon. IL. 1073.—Astfel, curtea din Bucureşti a putut să decidă că
sobele de fer sau de tuciii, precumşi becurile de gaz aședate de
proprietar întrun otel pentru esploatarea lui sunt imobile prin destinaţiune. V. Dreptul pe 1882, No. 66. In privinţa sobelor de zid,
ele sunt fără nică o îndoeală

imobile

prin

incorporaţiune, fiind că fac

parte integrantă din imobil. Cât pentru becurile de gaz, tribunalul de
Iifov hotăxise că ele nu sunt absolut trebuitoare la esploatarea unui
otel și că prin urmare remân mobile (V. Dreptul pe 1882, No.2),
însă această sentință cu drept cuvânt a fost reformată de curte.
La Romani, imobilisarea prin destinaţia, proprietarului pare a fi
necunoscută: „Instrumentum fundi non est pars fund“. (V. L. 14.
Dig. Lib. 33. Tit. 10.) „Pundi nihil est, nisi quod terra se tenet“

Dreptul Ro-

man.

dice

legea

Tit. 7.—V.
se

dice:

17,

Dig.

„ea

esse

Lib.

19.

Tit.

1—V.

şi L.

2 $ 1. Dig.

Lib.33.

cu toate acestea L. 13. $ 31. Dig. Lib. 19. Tit. 1, unde
adium

solemus

dicere,

que

pars

cedium

sunt... vel propter des habentur.“
|
Imobilisarea, prin destinaţia proprietarului era de asemene necunoscută în codul Caragea. Ea își avea ființă, însă în codul Calimach: „ȘI
semănăturile, dice Art. 392 din codul Calimach (296 Austriac), lemnele,
nutrețul pentru dobitoace*) şi toate cele-lalte roduri, macar de vor fi şi

Dreptul veehi.

adunate, precum

și toate

dobitoacele, şi toate

uneltele

ce se cuvin

la o moșie, cum și pojijiea
se socotesc în rândul celor nemișcătoare,
în cât suni trebuincioase spre necurmala întrebuințare a unei regulate economii (gospodării).“ Codul Calimach cunoaşte și imobilisarea
prin perpetue aședare. (Art. 393.)
*)

Nutrejul dobitoacelor nu mai este astădi imobil prin destinaţie. V. supră, -p. 3%,
nota 6, unde se arată controversa,
Ă

-
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Pentru

ca se esiste imobilisare prin destinaţiune

agricolă,

397
in- Imobilisarea

dustrială sau comercială, nu este nevoe, după cum susțin unii, ca Mdustrialăși
mobilele

viciul

care sunt imobilisate să fie alipite de proprietar la ser- stă indepen_

fondului pentru tot-deauna,

căci legea nu cere spiritul de ÎeL! de Sp

perpetuitate de cât în casul art. 468 $ ultim și 469.)
petuitate.
Motivele pentru care s'a permis proprietarului.
unui fond de a Motiveleimoimobilisa în interesul agriculturei, comerciului şi industriei nişte pere prin
obiecte care de firea lor sunt mișcătoare, sunt lesne de priceput:
i
1* legiuitorul w'a voit ca creditorii proprietarului unui fond să
poată vinde după procedura urmărirei mobiliare animalele şi celelalte obiecte destinate la esploatarea fondului, ceea ce ar fi fost
cu putință, dacă obiectele aședate pe fond ar fi remas mobile după
cum sunt în realitate (Comp. Art. 407 şi 493 Pr. Civ.); 2% fondul n'ar putea fi cultivat fără aceste mijloace de esploatare; 30 fondul dimpreună cu obiectele necesare la esploatarea lui are mai multă
valoare, de cât ar avea fondul şi uneltele de esploatare în deosebi.
Regula mai sus espusă, după care obiectele mişcătoare afectate Usufructua-

la serviciul şi esploatarea unui fond sunt imobilisate prin desti- vul nu poate
națiune agricolă, industrială și comercială se aplică ea obiectelor Controversă.
date de un usufructuar pentru esploatarea fondului grevat de usufruct ? Respunsul trebue să fie negativ, căci Art. 468 şi 469
vorbesc

de

numai

proprietar,

şi aceasta

pentru

cuvânt

că

imo-

bilisarea are de scop interesul agriculturei, comerciului şi a industriei, şi ştiut este că un detentor cu titlu precarii. nu urmărește interesul fondului, ci interesul seu personal. *)
Dreptul

de

a imobilisa, fie prin

destinaţiune

agricolă sau indus- Besmanar,a-

trială, fie prin perpetue aşedare, nu aparţine deci nici besmanarului?) — rendaș(Art. 1415), nică arendașului, ci numai proprietarului fondului, însă
pentru aceasta nu este nevoe ca însuși
fondul, căci sunt mobilisate şi obiectele

proprietarul să esploateze
ce proprietarul dă aren-

daşului pentru esploatarea, fondului. (Argum. din Art. 467 și 468 $.5.) Starea de indivisiune a unui imobil par impedica imobilisarea Coproprietar
lucrurilor mișcătoare aşedate pe fond pentru esploatarea lui de în indhisicătră unul din coproprietari

cu consimțementul

celorlalți. *)

1) Laurent, V. 434, 441. Valette. Propricte. p. 23, 24. Ducaurroy. Il. 6 și
21.—Contră. Demolombe. 1X. 211. Maread6. Il. 352, care confund imo_ bilisarea agricolă şi industrială cu imobilisarea prin pexpetue aşedare.
2) LaurentV. 434, 437 şi VI. 373. Demolombe. IX. 211. Marcad6. Il. 352.

Mourlon. 1.1365, nota 1. Valette. Propriete. p. 22.—Contră. Duranton.
1V.59. Râpert; Dalloz. Biens. 119. (V. şi Art. 517, după care usufructuarul se bucură de un bun străin întocmai ca proprietarul.)

5) Laurent. V. 437. Maread. II. 352. Demolombe. IX. 213. V.cu toate

aceste Duranton (1V 59) care admite în privința besmanarului aceeași soluţiune ca și pentru usufructuar.—In Ante-proiectul de revisuire,

ori ce dententor

:) Demolombe.

al fondului

poate să imobiliseze. (Art. 564.)

IX. 214 bis. Cas, Fr. şi Curtea Paris. D. P. 69. |. 270.

-
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CIVIL.—CARTEA

1,—TIT. 1.—CAP.

L—ART. 468 $ ULTIM

ȘI 469,

Mandatar leMandatarul convenţional sau legal al proprietarului,. precum
ar
.
vs
x
pna
-%
3
sau confi bună oară epitropul unui minor ori a unui interdis (Art. 390),
*galvenţional.
Controversă. sau barbatul în privinţa averei dotale a femeei sale (Art. 1242),
n'ar putea însă imobilisa în numele proprietarului, pentru că mandatarul n'are alte puteri de cât acele a unui simplu administrator?)
20 Imobilisare prin perpetue

Proprietarul

aşedare. (Art. 468 $ ultim şi 469.)

unui fond mai poate

încă să imobileseze prin des-

tinaţie lucrurile mișcatoare aşedendu-le pe fond cu spirit de perpetuitate, adecă pentru tot-deauna. 2) (Art. 468 $ ultim și 469.)
In asemene caz, nu se iea în privire, ca la imobilisare prin destinaţie agricolă sau industrială, folosul ce poate aduce lucrul fondului, ci numai voinţa proprietarului de.a aşeda lucrul pe fond
pentru tot-deauna ca un accesoriii al fondului.
Numai proDreptul dea imobilisa prin perpetue aşedare, perpetai 4sus causa,

prietarul poa-(â perpetuelle
prinperpetue că

demeure) aparţine tot numai proprietarvlui, pentru

numai el are

un drept

vecinie

asupra

fondului,

şi nu

se poate

aedare.

pricepe cum deţinătorul provisor a unui imobil ar putea să așede
pe fond niște lucruri pentru tot-deauna, atunci când proprietarul
ar remânea liber de a desființa ceea ce a făcut deţinătorul. 5)
CândseconCând se poate considera un lucru ca alipit pentru tot-deauna
sideră lucrul
9
X
3
caaşedatpen- DE fond ? Art. 469 respunde că un lucru se presupune a fi aşetru tot-dea- dat pentru tot-deauna pe fond în două casuri: 10 când el este în-

una
po fond? ţărit, sau lipit cu gips, ipsos, var, ciment, plumb, sau cu ori ce alt
material; *) 2* când de şi nu este întărit prin var, ciment, ete., totuşi
Posesorulfon-

1) Laurent. V.

dului. Controversă.

438.—Contră. Demolombe. IX. 205-207.— După acest

din urmă autore([X. 208, 209), posesorul unui fond care ar stăpâni
cu titlu de proprietar, anino domini (Art. 1846 urm.), este asimilat,
proprietarului, pentru că, în tot timpul stăpânirei sale, el represintă

pe adevaratul proprietar, loco domini pene est. V. şi Laurent. V.
437 în fine. Aceeași soluțiune este admisibilă chiar când posesorul
ar fi de rea credință. V. cu toate aceste Marcad6,II. 352 şi Duranton,
|
_
„Firma. untă

din 18 Martis
1884.

*)

IV. 59 in fine, după care posesorul de rea credinţă n'ar putea imobilisa.
Lucrurile mișcătoare ce proprietarul ar aşeda pe fond pentru un

timp determinat și pentru usul seu esclusiv ar pastra calitatea lor

de lucruri mobile.
Lege

din

18 Martie

Astfel ar

fi de pildă,

1884 p. înscrierea

firma unui neguţitor (V.
firmelor)

privi ca alipită la casa sa, de cât pe timpul

casă. Laurent. V.

497.

Demolombe. IX.

care

nu se poate

cât el va sta în acea

283. Aubry et Rau.

II.

Ș. 164, p. 18. Bonachi. IL. p. 18. Cas. Fr. D. P.54.1.9.
2) Chiriaşul sau usufructuarul ar putea deci în tot-deauna să rădice

lucrurile

ce ei ar fi aședat pe fond, după cum

Art. 90 al cutumei

4) Aceste

lucruri

sunt

prevedea

formal

din Paris. Comp. Ant. 539 C. C. în fine.

imobile,

cu toate

că

ele

sar

putea

scoate

şi

desprinde, fără, a se deteriora, sau fără a deteriora fondul câtră
care sunt așegate. „Asemene se socotesc intre cele nemiscătoare
lucruri, dice Art. 393 din cod. Calimah (297 Austriac), nu numai câte
sunt înfipte în pământ, sau în zid, sau câte sunt întărite cu fier,
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ȘI 469.

468 $ ULTIM

AȘEDARE.—ART.

fără a se strica sau deteriora, sau fără a

el nu se poate scoate

către care este aședat. *)

strica sau deteriora partea fondului

Oglindile, tablourile ?) și celelalte ornamente care nu servesc la Oglinţi, ta-

complectarea, fondului (ad întegrandam domum), ?) ci numai la împo- blouri şi alte

dobirea lui (ad înstruendam domum), sunt presupuse aşedate pentru
tot-deauna cătră fond, cu toate că elear puteafi rădicate fără nici
o stricăciune sau deteriorare, atunci când parchetul (adecă rama
sau privasul) face un singur trup cu Boaseriea camerei, sau cu lemnăriea, cu care altă dată se obicinuea a se pardosi zidurile camerei. *)
Oglindile, tablourile şi celelalte ornamente care nu fac un trup
cu zidirea și care nu se aşadă întrun loc pentru tot-deauna își
păstreadă, deci calitatea lor da obiecte mişcătoare.
[n privinţa statuelor cu care adese ori se impodobese imobilele, Statui. Grelegea noastră are o disposiţie foarte vagă. După ultimele cuvinte ale de traduale Art. 469, statuele sunt considerate ca imobile în dou& casuri: bire dela co-

10 când ele sunt ast-fel aşedate pe fond de cătră proprietar în dul francez

cât nu pot fi deslipite fără stricăciune sau deteriorare (argum. din
sau

sau

cu piroane,

cu cue,

chiu, sau

bere, şi dulapurile

necurmata,

întrebuințare

cât pentru

ra-

a unei întregimi, precum :ciuturi, funii, lan-

tablouri,

oglindi,

ferbe

în care se

înzidite, dar și cele ce slujesc spre

ţuri, cele trebuincioase unelte spre
») Lucrurile mişcătoare aședate de
fi. strămutate din loc fără nici o
deci tot mobile. Legiuitorul nu
de

căldări

precum:

stângerea focului, și alte asemene.“
proprietarul unui fond şi care pot
stricăciune sau deteriorare, remân
face escepțiune la această regulă

statui

etc. Mourlon.

1. 1375 în fine.

Ro2) La Romani, tot ce era întărit în tencueală, tablouri etc. era con- Dreptul
man.
picte
tabula
Que
fond:
siderat ca imobil, pentiu că făcea, parte din
pro tectorio inchuiduntur, item que cruste marmoree, edium suni.“
(L 17. $. 3.Dig. Lib. 19.Tit. 1.) V. şi L. 241, Dig. Lib. 50. Tit.
16, unde se dice că prin lucruri mișcătoare se înțelege tot ce
nu face parte din fond,-tot ce nu este înfipt în pământ, tot, ce nu
sau

cu cue

este întărit

cu piroane : que

terra

tenentur, qu-

non

que opere structili, tectoriove non contineniur.
2) Lucrurile care nu servesc la împodobirea imobilului, ci la complectarea lui, precum sunt: ușele, ferestile, balcoanele, scările, capaalte lu- .
și nu
cheile,
cul unei fântâni, ieslele Ă unui grajdiii, broaștele,
odă
,
j
și
cruri de asemene natură, ele fac parte integrantă din edificii,
incorpoprin
dis
bine
mai
sau
natură,
prin
ca atare sunt imobile

rațiune. (V. supră, p. 385, tecst şi nota 2.)
nu
+). Această, disposiţie nu mai are astădi nici o aplicațiune practică
t
apartamen
unui
Ogiindile
Francia.—
în
și
chiar
dar
noi,
numai la
singur
un
face
mar
ele
că
“pot fi considerate ca imobile, cu toate
trup cu lemnăria camerei, dacă din alte fapte ar resulta, că acele
oglindi au fost aședate de cătră proprietar pe fond cu intenţie ca
să remâe

de apururea

Demolombe.

acolo.

610. Cas. Fr. D. P. 50.1.269.

Curte

52. 2. 296. D. P. 53. 1. 167, 168.

70.— Contră.

Curte

Colmar

și Paris.

IX.

309.

Boileux.

Paris. D. P. 53.5.

Trib.

Versailles.

Rspeit.

II. p.

46. D.P.

D. P. 55. 5.

Dalloz.

Biens.

110,

nota 1 şi 2. Cas. Fr. D.P. 59. 1. 68. V.și Hennequin. Legislation
et jurisprudence.

L. p. 53. ldem. Laurent.

V. 469, 470,

"
Uşe, ferești,
obloane, balFt broaşetc.
*

chei,

,
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CODUL CIVIL.—CARTEA I.—TIf. 1.—CAP. 1.—ART. 468 $ ULTIM, 469,
$ 1 al art 469) (Laurent V. 471); 2 când ele sunt așeşlate îna-

dins de câtră proprietar, chiar dacă sar putea scoate fără fractură sau deterioarare. (Art. 469, $ 4.) Tecstul frances și acel Italian (Art. 414 $ ultim) prevăd că statuele sunt, în asemene caz,
imobilisate când ele sunt aședate de către proprietar într'o boltă
înadins sapată pentru ele (dans une niche pratiqute expres pour
les regevoir.) Aceste cuvinte s'au tradus de legiuitorul nostru prin
cuvintele când ele sunt 'aședate înadins, aşa în cât după teestul
nostru, s'ar părea, că ori ce statue aşedată pe fond de cătră pro:
prietarul acestui fond se consideră ca imobilisată. !)
Ommicul unui
Din disposiţiunele art. 469 relative la oglindi, tablouri şi sta-

edilicii-

ui resultă că și ornicul aşedat de cătră proprietarul fondului în-

tr'un edificii public sau privat se consideră tot ca imobil.?)
At. 469 mu
Împrejurările pe care legiuitorul le arată în art. 469 ca un semn

„pe Dulativ al perpetuităţei sunt departe de a fi esclusive, căci tecstul Art. 469
Controversă. se mărginește numai

a arata

nifestă cele mai dese ori

faptele prin

care

proprietarul

ma-

voinţa sa de a imobilisa. Art. 469 nu

este deci limitativ, ci demonstrativ şi esplicativ, imobilisarea putend să resulte din ori ce fapte de natură a stabili că lucrurile

mișcătoare au fost aședate pe fond de cătră proprietârul acelui
fond pentru ca, să remâie vecinic acolo.5) Cestiunea de a se şti dacă
obiectele mişcătoare

Statui aşeda9 pe piedestură. Controversă.

au fost alipite

cătră

fond cu spirit de per-

1) Statuele aşedate într'o grădină, sau aiurea pe o temelie aderentă
pământului (piedestal) remân mobile, dacă sunt numai puse pe temelie fără nici o întăritură, şi pot fi strămutate fără stricăciune
sau deteriorare. Pentru a fi imobilisate, ele trebuesc să facă un singur trup cu piedestalul: „Statua adfize basibus, structilibus, aut tabule
religate catenis, aut erga parielem adfiza, aut si similiter cohoerent
lychma, non sunt cedium; ornătuis enim cedium causa parantur, non
quo cedes perficiantur.“ (L. 245. Pr. Dig. Lib. 50. Ţit. 16.) Laurent. V.
471. Demante. II. 347 bis II.—Contră. Demolombe. IX. 312. Mourlon. I. 1376. Ducaurroy. Il. 27 în fine. Toullier D. 1]. 15. Valette.

Proprict€, p. 34. După aceşti autori, statuea ar fi în asemene caz

a

Cărți din bipeotecă; taţie de antiehităţi.

Flori, copăcei
Crese 12
ete

considerată ca imobil, pentru că este un complement al piedestalului pe care ea este aședată,
n cât priveşte statuele care se aşază adese ori în sufragerii
sau în alte odăi, și care pot fi strămutate din loc în loc, nu mai
remâne nicio îndoeală că ele își păstrează calitatea, lor mişcătoare.

2) Aubry et Rau. IL. $ 164, p.18. Demolombe. IX. 316.— Cărţile dinto bibliotecă și colecțiile de tablouri, monedi sau. alte antichităţi
aședate chiar întrun loc anume determinat îşi păstrează calitatea
lor de

obiecte

mişcătoare.

Demolombe.

IX.

315.

Aceeași soluţiune este admisibilă în privinţa florilor, copăceilor
(portocale, alămâi, etc.) care cresc în oale, ciubere, lăgdi ete. și pe
care proprietarul le așeadă într'o seră sau înti”o grădină spre
ao
împodobi. Deinolombe. IX. 313—315. Valette,. Propricte. p. 35.
V.
Și supră, p. 385, nota 4 in fine.—Contră. Duranton. IV.
45. Marcade.

Il. 353

3) Demolombe.

in fine,

IX. 309. Demante. Il. 347

bis IV. Boileux. II. p. 610.
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de

petuitate este deci o cestiune
ciare a instanțelor de fond.

fapt lasată la

suverana

apre-

Consecințele imobilisărei prin destinaţie.
Obligaţiunea de a preda lucrul vendut cuprindend accesoriile
sale şi tot ce a fost destinat la usul seu perpetuu (Art. 1325),
se înţelege că imobilele prin destinaţiune sunt cuprinse în vândarea sau ipotecarea fondului (Art. 1750, 1824) la care ele au fost
alipite, fie prin destinaţie agricolă, comercială, ori industrială, fie prin
perpetue aşedare, fără a se distinge între vândările de bună voe
şi acele silite.*) (Art. 492 Pr. Civ.)
Proprietarul poate să vândă imobilele prin destinaţie deosebit
de fond, pentru că el având facultatea de a imobilisa, trebue să
aibă şi pe aceea de a mobilisa, pe când creditorii săi nu pot urmări
imobilele prin destinaţie de cât de o dată cu imobilele la care ele

sunt alipite şi care formează acesoriul lor.?) (Comp. Art. 1750 şi 1824.)
Incetarea
Imobilisarea

imobilisărei

destinaţie.

prin

destinaţiune fiind o ficţiune,

prin

încetează

odată,

cu causa, care a produs-0: cessante causa, cessat effectus.
Indată

deci

ce

obiectele

prin

imobilisate

perpetue

aşedare

au Incetarea i-

fost pentru tot-deauna deslipite de fond de cătră însuși proprie- prin perpetue
a

ue

o.

4

.

v

m.

aşegare.
tarul, sau macar considerate ca atare întwun contract sau întrun
*)
e.
mișcătoar
obiecte
de
testament, ele îşi redobândese calitatea lor
icomercială - sau Incetarea
e agricolă,
prin destinaţi
imobilisarea
Cât .pentru
mobiiisarei
.
,
:
Pe
a
a
1
.
destinaprin
Un
Prin
a
industrială, ea va înceta, îndată ce proprietarul va manifest
mijloc oare care voința sa de a mobilisa imobilele prin destinaţie, ție aericolă.
de pildă prin dăruirea, vândarea sau legarea, animalelor, uneltelor

şi a maşinelor afectate la esploatarea fondului.)

Valette. Proprictt. p. 34. Aubry et Rau. II. $ 164, p. 17, tecst Şi
nota, 66. V.p. 399 aplicaţiunea acestui princip la oglindi.— Contră.
Laurent. V. 469. (Argument din espunerea de motive făcută de
Treillhard. V. Locr€. Ii. p. 30.)
1) Laurent. V. 479.— Proprietarul poate să vândă, să deie, sau să legheze imobilele prin destinaţiune deosebit de fond, însă pentru aceasta

trebueşte

o clausă

espresă.

Dacă

într'o

vândare,

proprie-

tarul vendător şi-a reservat dreptul de a pastra mobilele, această
clausă nu cuprinde imobilele prin destinaţiune care, în specie, vor

aparținea, cumpărătorului. Laurent. V. 472.—De asemene, legatul ave-

xei mişcătoare nu cuprinde imobilele prin destinaţiune. Laur, V. 474.

2)

Argument din Art. 493 Pr.
Pr. Civ. V. şi supră, p. 397.

Civ.

V.

3) Strămutarea vremelnică a unor obiecte

cu toate

aceste

și

Art.

407

din locul în care erau aşe-

date pentru a fi din nou puse către fond în aceleaşi condițiuni n'ar

face să înceteze imobilisarea. Demolombe. LX. 323.
*) Laurent. V. 476. Demolombe. IX. 329-325.—Vângdareaşi dăruirea
imobilelor prin destinaţie va avea de efect mobilisarea lor imedi-
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Imobilisarea prin destinație mai încetează încă prin încetarea
interesului agriculturei, comerciului sau industriei, adecă prin înindustriei. cetarea esplotaţiunei, de pildă prin dărâmarea usinei, prin darea
afară a lucrătorilor și închiderea fabricei etc. (Laurenţ. V. 476.)
In ori ce caz deci, imobilisarea prin destinaţie nu încetează de

Incetarea înteresului agriculturei sau

cât prin

voinţa proprietarului, şi

imobilele prin

destinaţiune îşi

redobândesc, la caz de mobilisare, caracterul lor primitiv erga omnes,
cu această deosebire însă, că convenţia care ar produce mobilisarea între părți nu este oposabilă creditorilor ipotecari.
Dreptul creMai mult încă de cât atâta, ipoteca constituită asupra unui
ditorilor îpo- ;
destinaţiune (Art.
tecari de aim-l mobil întindendu-se şi asupra imobilelor prin
pedica mobi- 1750,
1824),
creditorii
ipotecari
pot
face
acte
conservatorii
(Art,
lisarea.
1016), opunându-se la mobilisare, adecă la dărâmarea usinei, la
rădicarea animalelor şi uneltelor destinate la esploatarea fondului !)
etc., şi aceasta chiar contra unui dobânditor de bună credinţă, dacă
el n'a fost încă pus în posesiunea obiectelor dobândite de dânsul.
Creditorii ipotecari mai sunt încă în drept a urmări obiectele mobilisate în mânele vând&torului, sau a creditorilor sei chirografari care nu
sunt de cât representanţii vând&torului (anis cause), și chiar în
mânile unui dobânditor de rea credinţă, pentru ale aşeda din nou
diată, pe când legatul îşi va produce efectele sale numai la moartea
testatorului. (Art. 802.)—Se poate întâmpla ca imobilisarea să în-

ceteze, cu toate că obiectele imobilisate nu

ș'au perdut încă des-

tinația lor, de pildă, când proprietarul ar da în arendă moșiea sau
usina sa, vângend imobilele prin destinaţie arendașului. Vândarea,
în asemene caz, va avea de efect mobilisarea imobilelor prin des-

tinație, cu toate că aceste obiecte au se servească și în viitor la

Dreptul chiriaşului nu este oposabil
creditorilor
ipotecari.

Creditorii ipotecari

nu

pot urmări lucrurile primite de cătră cei
de al 8-le dobânditori.

esploatarea, fondului, pentru că, după cum am vădut, numai proprietarul are facultatea de a imobilisa. Laurent. V. 476.
Chiriaşul devenit ast-fel proprietarul materialului de esploatare nu
poate însă să opue dreptul seu de proprietate creditorilor ipotecari,
care aveau un drept real asupra întregului imobil, și prin urmare și
asupra imobilelor prin destinaţie înaintea mobilisărei, pentru că convenția care a avut de obiect mobilisarea imobilelor prin destinaţie

nu-și produce efectele sale de cât între părţi. Laurent. XXX. 234.
Comp. Cas. Fr. şi Curte din Paris. D.P. 76.1. 343şi 2. 239.
Creditorii ipotecari mar avea însă nici o acţiune contra terţiilor
dobânditoni care ar fi cumparat și primit materialul de esploatare

cu bună credință (Art. 1909), căci creditorii ipotecari aveau dreptul de a se opune la strămutarea obiectelor imobilisate. Laurent.
XXX. 234. Aubry et Rau. II $ 286, p. 863. P.Pont. Privil. et hgppoth. 316. Troplong. Idem. II. 414 bis. Repert. Dalloz. Privil. et hazpoth.
795. V. şi Demolombe. IX. 525.—Contră. 'Trib. și Curte din Paris.
Repert.

Dalloz.

loco

cit. 796

nota

2. Această

cuvânt criticată de toţi autorii.
') Creditorii vor cere, în asemene caz, rânduirea
1632),

adecă

a unei persoane

în care se găsesc. Aubry

care

va

decisie

cu drept

unui sechestru (Art,

menținea

et Rau, II. $ 286,

este

lucrurile în starea

p. 863,
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asupra fondului.!) (Comp. Art. 972, 1750, 1824, 1909 C.C.)
Imobilisarea nu încetează însă prin moartea proprietarului ca- Mobilisarea

face din contra ca această destinaţiune să devie irevocabilă, nu se indepli-

re

pentru că, voinţa sa nu se mai poate schimba. Moștenitorii însă, moartea propot să mobiliseze prin voinţa lor mobilelele imobilisate de cătră prietarului,

autorul lor. (Demolombe.

IX. 327.)

III. Imobile prin obiectul la care se aplică. Art. 471. Sunt imobile prin obiectul la care se aplică: ?) usufructul
lucrurilor imobiliare, servitudinele, acțiunele care tind a revendica un

imobil. (Art. 462, 474, 517, 520, 565, 576, 974, 1750 C. C. Art. 59, 60
Pr. Civ. Art.
Art. 471

526.0. Fr)
se ocupă de

continentur.

Legiuitorul

ultima

categorie

imobile

de

aratată

în

Art. 462, şi anume de lucrurile imobiliare incorporale sau de drepturile relative la imobile.
Drepturile în realitate nu sunt nici mobile, nici imobile, pentru că nu au o esistenţă fisică, în jure consistunt?) ..... nullo loco
între imobile. Drepturile

tul este

însă

sunt

imobiliar când are

le a clasificat, când între mobile, când

decă înobiliare şi imobiliare.

de obiect un lucru

Drep-

nemișcător (Art.

471), ear mobiliar când are de obiect un lucru mişcător. (Art. 474.)
Astfel, sunt imobile prin obiectul la care se aplică: 10 usufruetul: stabilit asupra unui imobil (Art. 471, 1750 Ş 2), căci usufructul stabilit asupra, lucrurilor mișcătoare ar fi mobil (Art, 471
şi 520); 2 dreptul de us şi de abitaţiune a unui imobil despre
care legea nu vorbeşte, pentru că aceste drepturi sunt cuprinse
sub denominaţiunea generală de usufruct % (comp. Art. 479 şi 565
»)

Demolombe. IX. 326. Laurent. XXX, 227, 235. Aub:y et Rau. IL.$
286, p. 863.P. Pont. Privil. ei hypoth. Î. 419. Trib. şi Curtea Ifov.
Dreptul pe 1882, No. 9 şi 68. Curte Paris. D. P.69. 2. 72. Comp. și
Cas. Fr. D. P.68. 1. 269.—Creditorii ipotecari sau privilegiați n'ar
putea însă să urmărească obiectele mobilisate în mânele celui de
al treile, după ce ei au fost puşi în posesiunea acestor obiecte. V.
p. 402, în notă, la fine. Aceşti creditori ar putea însă să oprească în
mânile cumpărătorului banii datoriţi din vendare şi să ceară depu-

nerea, lor la casa de consemnaţie pentru a fi distribuiți între den-

şii după rangul lor respectiv. Aubry et Rau. ]I. $ 286, p. 863.
2) Ast. 567 din Ante-proiectul de revisuire vorbește de imobile prin
determinațiunea legei, în loc de imobile prin obiectul la care se
aplică, şi această espresiune este întradevăr mai esactă, pentru că
fiind vorba de o ficțiune, numai legea poate s'0 înființeze.
în3) Instit. Lib. II. Tit. 2. $ 2—La Romani, numai bunurile trupeşti Deosebire

erau împărţite în mobile și imobile. (L. 7. $ 4. Dig. Lib. 15. Lit. pre drentul

1)—Art. 394 din codul Calimach reproducând Ant. 298 din codul dl Calinach.
Austriac, declară din contra că driturile se socotesc între cele mișcătoare, când nu sunt unite cu proprietatea vre unui lucru nemișcător,

lucruri

sau

când

prin

nemişcătoare.

aşedămentul

ţărei

nu

Sau

publicat

ca niște

4) “Laurent. V, 485; Demolombe, IX. 335. Mouslon. l. 1379. V. Ast, 415

i
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urm.) ; 3 servituţile sai şerbirele, după cum se dicea altă dată, căcă
Ipoteca este
un drept mobiliar. Controversă,.

ele nu pot fi stabilite de cât asupra unui imobil (Art. 576); 40
dreptul de besman sau embatic (Art. 1415) şi de superficie;!)
5 ipoteca (Art. 1746), căci ea este o desmembrare a proprietăței, de vreme ce persoana care a ipotecat imobilul seu
nu mai are asupra acestui imobil dreptul absolut care caracterisă
proprietatea, creditorul ipotecar putendu-se opune la toate actele

de administrare, de folosinţă sau de disposiție care ar micşora garanţia sa.*) (Art. 1016, 1025); 6" privilegiile care se esercită asupra imobilelor (Art. 1737); 7” proprietatea unui imobil; 5) 8%
din Codul Italian și Art. 567 din Ante-proiectul de revisuire care sunt
formali în această privinţă.
— Dreptul

de us stabilit asupra unui lu-

cru mişcător ar fi mobil, întocmai ca și usufructul. Laurent. V. 485.

Codul Italian declară în termeni formali ca imobiliar dreptul besmanarului asupra fondului supus besmanului. (Art. 415 $1.) V.și Art.
567 din Ante-proiectul de revisuire.
|
Dreptul

Dreptul chiriașului sau a arendașului este din contra mobiliar,

chi-

riașului este

pentru că de și el percepe fructele ca și usufructuarul, totuși pro-

mobiliar.
Controversă..

prietatea nu este. desmembrată, și chiriaşul nu are un_drept real,
jus în re, asupra imobilului, ci numai un drept de creanţă contra

proprietarului. Laurent. V. 485 şi XXV.
Cas, Rom.

1, 9, 16, 20,
Ipotecă.

”)

9 urm.

Marcad€. IL. 364.

Dreptul pe 1886, No. 69.—Contră. Troplong.
473. V. şi infră,

esplic.

Louage. No.

Art. 479, unde se discută mai

pe larg această controversă,
Laurent. V. 486 și XXX. 174. P. Pont. Privil. et hypoth. L. 326
urm. Aubry et. Rau. II $ 165, p. 22, tecst și nota 4. Martou. Coment. legei din 16 Dechemb. 1851. II 691.-—Contră. Ipoteca, este
un drept mobiliar, pentru că ea are de obiect garantarea unei creanțe a cărei accesorii ea este. Valette. Propricte, p. 39. Durant. XIX.
241. Troplong. Louage. I. 17. Mareade. 11. 360, 361. Demolombe. IX,
411], 472. Demante. IL. 378

bis IX şi 415 bis. Această din urmă părere

este însă neadmisibilă, pentru că accesoriul primeşte caracterul
principalului, numai atunci când el se confundă și face un singur
trup cu dânsul, ceea ce în specie nu are loc, căci ipoteca este accesoriul creanței numai întru atâta, întru cât nu poate să esiste
o ipotecă fără o obligaţie principală. După cum deci creanța, remâne tot un drept personal, de și ea este garantată prin
o ipotecă,

tot astfel şi ipoteca remâne un drept imobiliar, de şi are de obiect

Proprietatea,

imobiliară.

*)

garantarea unui drept personal.
Dacă Ant. 471 nu face să figureze proprietatea imobiliară între imobilele

incorparale,

causa

este

că acest

drept

este

representat

prin însuşi imobilul asupra cărui el se esercită şi se confunde
cu dânsul. Astfel, pământul fiind imobil prin natură, ear clădirile
fiind imobile prin incorporaţiune (Art. 463), se înțelege de la sine
că proprietatea unui imobil este un drept imobiliar. Demolombe.
IX. 334. Aubry et Rau. IL. $ 162, p.3, nota
2 și $ 165, p. 22, nota
2. Marcade. ]I. 366. Laurent. V. 484. V. și supră, p. 378. Acelaşi
vicii de clasificaţiune se găseşte şi în codul Italian. Art. 567 din
Ante-proiectul de revisuire prevede în termeni formali între imobilele incorporale şi proprietatea unui imobil. Proprietatea, . unui
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şi în fine, acţiunele care tind la revendicarea unui imobil.) Să ne
oprim puţin asupra acestor cuvinte care lasă mult de dorit.
Acţiunea (agere, a făptui) este reclamaţiunea unui drept în justiţie.?) Ce este acţi-

Acţiunea nu este de cât mijlocul de a face să se recunoască drep-

unea

tul şi de a asigura esecuțiunea lui. Acţiune sau drept este deci
acelaşi lucru, şi legiuitorul întrebuințează amândouă cuvințele pentru a
esprima, aceeași idee. 3) Câte o dată legiuitorul făcând un pleonasm
întrebuinţează cuvintele drept şi acțiune în mod cumulativ. 4

Legea împarte acţiunele în mobiliare şi imobiliare (Art. 471, Acţiuni mobi474), ceea ce dovedeşte că acţiunea nu este alt ceva de cât îp. are i imobidin care ea se naște. Acţiunea

suşi dreptul

primește natura drep-

tului ce ea are de obiect, de unde resultă că

acţiunea va fi mo-

biliară când dreptul va fi mobiliar ; ea va fi din contra imobiliară,
|
când dreptul cerut în justiţie va fi imobiliar.
reale
Acţiuni
dreptucă
479,
Art.
vomesplica
când
vale,
la
Vom vedea mai

vile ce putem

avea

asupra bunurilor materiale

sunt reale (jura” personale,

în ve) şi personale (jura. ad personam.) - Drepturi mieste nu esistă.
Acţiunea primindu'şi natura și caracterul dreptului din care ea decurge şi cu care se confunde, va fi deci sau reală sau personală.
Acţiunea va fi personală (condictio), de câte ori reclamantul va
pretinde că are un drept de creanţă sau de pretenție, după cum
se esprimă art. 23 din codul Calimach. Acţiunea va fi din contra,
reală (vei vindicatio), de câte ori reclamantul va pretinde că are
un drept real asupra lucrului deţinut de pârât. 5) „Osebit, după rândueală, dice Art. 4 de sub Cap. VI al codului Andronachi Donici,
lucru mișcător constitue deci un drept mobiliar (mobil prin determinaţiunea legei.) (Art. 474.)
:) Acţiunea în revendicare își păstrează, caracterul seu imobiliar, chiar
când

terţiul

detentor

ar fi prescris

proprietatea

imobilului

reven-

dicat (Art 1895 urm.), și acţiunea s'ar converti în daune interese
contra usurpatorului care Par fi vândut celui de al treile. Aubry
et Rau. IL. $ 165, p. 23, nota 6. Deinolombe. LX. 366, 367.
2) Cuvântul acțiune se întrebuințează însă în mai multe sensuri. EI
însemnează : 10 dreptul însuși din care acțiunea se naște; 20 esercițiul dreptului în justiţie; şi 30 cererea în judecată sau reclamaţia.

Comp. Al. C. Şendre. Proced. Civ. 1.255. Cuvântul acțiune mai are
încă și alte sensuri. V. în/râ, nota 4.

3) Marcad6 IL. 367. Laurent. V. 487. Demolombe. LX. 340.—Acţiunea
se. confunde deci astădi cu însuși dreptul, pe când la Romani, acțiunea, se deosebea de dreptul ce se reclama în justiţie, căci, în
procedura formulară, reclamantul trebuea, să dobândească de la pretor
facultatea, de a, întroduce acţiunea în justiție: pretor judicium dabai.

2 V. de pildă Ast. 974, 1107 $1, ete. V. și Ant. 474, unde cuventul

acțiune este maă întăi sinonim cu cuvântul creanță sau obligațiune,
“şi apoi este întrebuințat în sensul de dreptul la o fracțiune a beneficiilor unei societiiți pentru capitalul depus.
5) V. de pildă Art. 1368 C. C. după care acțiunea vândătorului pen- Resoluțiunea

tru resoluţiunea vândirei este reală. Și acțiunea în resiliare prin

vânqărei.

406

CODUL CIVIL.—CARTEA II.—TIT. 1.—CAP, L—ART. 471.
două

feluri de jalobe

sunt: unele sunt jaloabe în rem, adecă drep-

tate în înșuşi lucrul acela

pe care îl are cineva, avend

dreptate

a'şi lua lucrul seu de la oricare au pus mâna pe dânsul; cum și
pentru lucrul ce'l are cineva întru a sa folositoare stăpânire, pre
carele Pau luat cu bună dreptate de la cel adevarat stăpân iarăşi
are jalobă în vrem asupra celui ce sar ispiti a'l scoate din stăpânire. lar altele sunt personalnice, adecă împrotiva persoanei acelui ce este îndatorit spre a da, sau a face ceva.“ Acţiunea reală va fi mobiliară, când va avea de obiect un mobil, de pildă

proprietatea sau usufructul unui lucru mișcător;

ea va fi imobi-

liară, când va avea de obiect un imobil.!) Să nu se confundă deci
drepturile şi acţiunele reale și personale, cu drepturile şi acţiu-

nele mobiliare și imobiliare.
Acţiuni micsRomanii aveaii şi câte-va, acțiuni micste, pe care mai toți auie, nea teal toriă le admit şi astădi în Francia.?) Aceste erau: 1% acţiunea pen-:
. Controversă, tru împărţeala unei moșteniri (actio familie erciscunde) ; 2 acţiunea pentru împărţeala unei comunități (actio commani dividundo) ;
3* şi acţiunea pentru regulare de hotare (actio finium regundorum.?)
(L. 37 $ 1. Dig. Lib. 44. Tit. 7.) DL. AL.C. Şendre (op. cit. 287),

luânduse după autorii franceji, susține că aceste acţiuni ar avea caracterul micst şi în dreptul nostru, fără a se putea însă întemeia
pe nică un tecst de lege. Această opinie mi se pare însă cu de-

severșire inadmisibilă, căci acţiunea nefiind de

cât însuşi dreptul

esercitat în justiţie, pentru ca să esiste acţiuni micste, ar trebui
să fie şi drepturi mieste, ceea ce este inadmisibil. 4) Dacă esistența
pactul de rescumparare

(Art. 1372)

tot reală este, aceasta fiind o

specie de resiliare a vândărei. V. Al. C. Şendre. Proc. Civ. 1. 287.

Acţiune confesorie şi negatorie.

Tot prin o acțiune reală se urmăresc și servituțile, ele fiind o desmembrare a proprietăței, dar atunci acţiunea reală iea denumirea
de confesorie (confessoria in rem actio) sau negatorie (negatoria în
rem activ), după cum se cere sau se contestă eserciţiul unei servituți.
V. Instit. $2. Lib.1V. Tit. 4. Toullier D. II. 711. Laur. VIII. 285. urm,
1)

Laurent.

VI.

74. Al.

C. Șendre.

Pr.

Civ.

1. 280.—Acţiunea

perso-

nală din contra nu poate fi considerată ca mobiliară şi imobiliară,

pentru că prin tw'6nsa se urmărește

persoana,

ear nu obiectul în-

datorirei sale. (Com. Art. 58 Pr. Civ. unde se vorbește de materie mobiliară şi personală.

etc.) V. în aceasă privință escelentul

procedură civilă publicat

Dreptul Roman,

.

curs de

de curând de cătră confratele și amicul

nostru Al. C. Şendre, Zoco supră cif., unde autorul combate cu un
lucs de argumentațiune ideea contrară, greşită după noi, a D-lui
Sand. Nănoveanu şi a lui Boitard.
2) „Qucedam actiones mizlam causam obtinere videntur, tam în vrem
quam

în personam.“

(Instit.

Lib. 4. Tit.

4. $ 20.) V. şi L.37.$1.

Dig. Lib. 44. Tit. 7: „micste sunt actiones în quibus utergue actor est.*
3) Paulus consideră acțiunea pentru regulare de hotare ca personală,
de şi ea are de obiect revendicarea lucrului: „finium regundorum
actio în personam est, licet pro vindicatione vei est.
„.*) Demolombe (IX. 467) recunoaște ca și noi, că nu esistă drepturi
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acţiunelor mieste poate fi tăgăduită în Francia, unde art. 59 din
procedura civilă vorbeşte de materii micste (comp. Laurent. VI. 7780), apoi, cu atât mai mult, esistența lor poate fi tăgăduită la

noi, unde nu se vorbeşte nicăiri de acțiuni micste.
noastră
tru

este deci că acţiunele micste

cuvântul

că

nu esistă

drepturi micste.

Aceste principii generale fiind espuse,

stul Art. 471
Ligiuitorul

.

să revenim acum

care este cam reu redactat.
clasifică

între: imobile

Conclusiunea

nu mai au ființă astădi, penla tec-

|

numai

acțiunea în revendicare Acţiuni per-

care
face să valoreze. dreptul seu), sonale
(adecă acea, prin câre proprietarul
AN
.
s
.
o

A

însă

cu

toate

acestea,

trebue

să decidem

că şi acţiunele personale pânairea u-

ei, adecănui drept real
care tind la dobândirea proprietăţei, sau . la desmembrarea
1moasupra
=]:
:
y
.
y
.
A
la dobândirea unui drept real asupra imobilului, sunt imobiliare. “eul
Astfel sunt: acţiunele în anulare, rescisiune, resoluţiune,') revocaţiune sau reducţiune relative la un imobil. (Com. Art. 847-855,

825, 829-840, 930, 1019, 1020, 1900

lumea recunoaşte

că

etc.)

In adevăr, toată

legiuitorul s'a esprimat reu întrebuințând cu-

vântul de revendicare, şi că el a voit să reproducă regula vechie :
mobilis est actio que tendit ad quid mobile, immobilis que tendii
ad quid immobile.*)
Acţiunea care ar avea, de obiect detenţiunea unui imobil, precumacţiuneapen
detențiutru
_
i
ândătorulu
y
xră
i
ar p fi acţiunea cumpărătorului contra vendătorului pentru preda- „ea unuiimorea unui imobil determinat (Art. 1314 urm.), nu este însă imobi- bil. Contro"*
liară, căci ea nu are de obiect imobilul, ci un fapt, de vreme ce
cumpărătorul

a devenit proprietar în virtutea

contractului. 5)

unui imobil pentru a res- Granţiep.eîn Ogaranţie a vândătorului
Chiemarea
A
ie
:
x
img-Yicţiune. Art.
sau totală a imo-"7557 urm.
parţială
punde cătră cumpărător de evicțiunea
Controversă.

micste, însă se contraice singur admițând esistenţa acțiunelor micste.
') Acţiunea în resoluţiune a vândărei unui imobil care aparţine vân-

Resoluţia

dătorului (Art. 1365) este deci imobiliară, de vreme ce ea tinde vendărei p.
a face să reintre imobilul vândut în patrimoniul vengătorului prin pe

vesoluţia vândărei. Laurent. V. 492.— Contrâ. Demolombe. IX. 354,
după care asemene acţiune ar fi mobiliară, obiectul ei direct și
principal fiind preţul. Această din urmă părere este însă inadmisibilă, căci prin acţiunea în resoluțiune, vângătorul departe de a cere
prețul imobilului vândut, renunță din contra la. dânsul, manifestând
intenţia de a strica și nimici vendarea.
2) Laurent. V. 488-495. Valette. Propriâtd, p. 38. Aubry et Rau. II.
$ 165. p. 23, 24. Demolombe. IX. 345, 352. Mourlon. 1. 1380. Marcad. Il. 369. Ducaurroy. Il. 28. In acest sens sunt redactateatât
Art. 41 $ ultim din codul Italian, cât şi mai cu samă Art. 567 din
Ante-proiectul de revisuire,

3) Laurent, V. 490 şi Ante-proiect. III. p. 16.—Contră.

-

TX,

352.—In

caz însă când imobilul

vândut

Demolombe.

n'ar fi fost determinat,

cumpărătorul nefiind proprietar în puterea contractului, și acțiunea
sa tindend la dobândirea unui imobil, nu mai remâne nici o îndoeală
că ga va, fi imobiliară. Laur. loco cit. Aubry

et Rau. Il. $ 165, p. 24-

versă,
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bilului vândut este de asemenea tot mobiliară, pentru că asemene
acţiune mare de obiect dobândirea dreptului de proprietate, ci o
obligaţie de a face a vendătorului, adecă de a apara pe cumpărător. !)
Obligaţiunea
Acţiunea la care dă naștere obligaţiunea de a face sau a nu

de a face sau face un lucru anume determinat este ea mobiliară sau imobiliară?
troversă.

Dacă obligaţia este relativă la un lucru mișcător, precum ar fi,
obligaţiunea, unui lucrător de a face cu materialul seu un mobil,
de pildă, o masă, un scaun, ete, nu mai remâne nică o îndoială că
acţiunea care naște din această obligaţiune este mişcătoare. Acţiunea, creditorului va fi mobiliară, chiar dacă obiectul obligaţiuuci
de a face ar fi un imobil, precum ar fi, bună oară, obligaţiunea
luată de un architect de a clădi un imobil pe fondul meu, pentru
că, în specie, obiectul direct al acţiunei nu este imobilul, ci niște
obiecte care de firea lor sunt mişcătoare, şi anume materialul ne-

aparat la clădirea imobilului, care material nu va, deveni imobil de cât
prin aşedarea lui pe fond şi incorporarea lui pământului.?) (Art. 463.)
CAPITOLUL

Il.

Despre mobile.
Art. 472. Bunurile sunt mobile prin natura lor, sau prin determinaiunea, legei. (Art. 461, 473, 474, 1751, 1909 O. C. Art. 406 urm. 411
urm. 431 urm. Pr. Civ. Art. 527. C. Fr.)

Legiuitorul recunoaşte dou categorii de mobile: mobilele trupeşti, sau mobile prin natura lor, şi mobilele incorporale, sau mobilele prin determinațiunea legei. 5) Nu esistă mobile prin destinaţiune, după cum esistă imobile (Art. 467-469), pentru că un
imobil nu poate fi considerat ca accesoriul unui mobil, pe când

ipotesa inversă se întâmplă adese ori.
ÎI. Mobile prin natura

i
lor.

Art. 4173. Sunt mobile prin natura lor, corpurile care se pot transporta de la un loe la altul, atât acele care se mişcă de sine, precum
sunt animalele, cât și cele care nu se pot strămuta din loc de căt
1) Laurent. V. 491.—Contră.

Demolombe.

IX. 371.

Troplong.

Vente.

I. 436 şi 543. După acești autori, acţiunea cumpărătorului ar fii-

„mobiliară de câte ori ar fi esercitată înaintea evicţiunei sale şi în
timpul tulburărilor, pentru că, în asemene caz, ea ar avea de scop
menținerea cumpărătorului în proprietatea imobilului cumparat. Chiemarea în garanție a vândătorului numai atunci ar fi în acest sistem mobiliară, când ar fi esercitată în urma evicțiunei, pentru că,
în asemenea caz, ea ar avea de obiect un lucru mobil, adecă daunele interese suferite prin evicțiune.
2) Laurent. V. 495. Demolombe. IX. 372-374. Demante. Il 356 bis. LL
—Contră. Ducaurroy. IL. 31.
2) Mobilele prin deferminaţiunea legei corespund cu imobilele prin 0biectul la care se aplică, şi espresiunea întrebuințată de. legiuitor
în privința mobilelor este mult mai corectă de cât acea relativă
la imobile. V. supră, p. 403, nota 2. V. și Laurent. V. 497.
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472, 504
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străină, precum sunt lucrurile neînsuflețite. (Art, 467 urm.

urm.

827, 1316 C. C. Art. 349

Art. 528 C. Fr.)

C. Com. vechiii, 490 cod. Com. noii.

Mobilele prin natura lor. sunt de două feluri: 1 acele care se Mobile însupot strămuta de la un loc la altul și care se mișcă de sine, nofleţite.
ventia (mobile vieţuitoare), după cum sunt animalele; 2” şi mobilele neînsufleţite, care nu se pot strămuta dintr'un loc în altul
de cât prin o putere străină).
Mobilele însufiețite sunt astădi numai animalele, iar mobilele Mobile nein-

neînsufleţite, sunt toate acele ce pot fi strămutate dintr'un

loc în

sufețite:

altul, fără stricarea ființei sau a substanţei lor, după cum se esprimă Art. 388 din codul Calimach”) (293 Austriac.) Astfel, sunt
mobile neînsuflețite prin natura lor: 1% morile de vânt aşedate pe
stâlpi?) (Argum. a contrario din Art. 464); 2 corăbiile sau vasele de răsboiii ori de comerţ (Art. 349 cod. comer. vechiii și 490
cod. comer, noi); 30 luntrele care servesc locuitorilor pentru a trece
de la un mal la altul; %) 3% materialurile care provin din: dărâmarea unui edificii şi care sunt adunate pentru a fi întrebuinţate la o altă clădire sunt mobile, pănă a nu fi întrebuințate la
zidire, şi incorporate pământului.5)
Vendarea unui imobil pentru a fi dărâmat cu scop ca cumpă- Vongarea uPI

II

nui imobil p.

1) Distincţiunea între mobilele însufiețite și acele neînsufleţite are nici & fi dărâmat.
un interes practic. Asemene distincțiune se vede admisă și în codul Caragea (partea II-a): „Mișcătoare dicem acele câte au suflet
sau şi neavend suflet, se mișcă şi se strămută, cum dobitocul, hainele, și cele-lalte.“ Ia Romani, și robii făceau parte din mobilele
însuflețite. V. şi Art. 27 şi 30, Cap. 16, parte ll din codul Caragea, care

pune

figaniă în acelaşi rând cu

dobitoacele.

Astădi,

de la

desființarea robiei, omul nu mai poate fi considerat ca un lucru,ci

este o persoană. (V. Tom.I, part. I, a luerărei noastre, p. 125.)
„Moventium, item mobilium appellatione idem significamus.“ (L. 93.
Dig. Lib. 50. Tit, 16.)
3) Art. 531 din codul francez o spune formal; la noi acest tecst s'a
eliminat ca de prisos. V. supră p. 385. nota 3.
*) Mass6-Verg6. II. p. 18, nota 2.—Contră. Demolomde. IX. 318 și Luntre. Con398 care consideră luntrele ca imobile prin destinaţie.
„
troversă,
5) Aceeași soluțiune este admisibilă şi în privința materialului adunat Material adu2)

pentru

prima

oară,

spre

a servi la o clădire.

Art. 420

din

codulnatspreaser-

Italian și Art. 532 din codul francez (eliminat la noi) sunt formali 120 clădire.
în această privință. Redactorii codului Italian și acelui Francez s'au
temut ca nu cumva materialul astfel adunat să fie considerat. ca
imobil prin destinație; de aceea ei au prevădut anume că pietrele,
cărămidile,

lemnele,

ferul

şi toate

celelalte

lucruri adunate pentru

o clădire remân mobile pănă la incorporaţiunea lor.
Cât pentru materialul care ar fi fost deslipit de la o clădire, fie Material de- .
pria mâna omului, fie prin întâmplare, numai pentru un timp oare stinat afiaşe-

care și cu scop de a fi aședat la loc, vedi controversa aratată supră get la loc,

p. 384,nota
| Tip.

2,

Naţională,

în medio.

*

27
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CODUL

410

474,

rătorul să eie materialul este deci o vendare mobiliară, chiar dacă
acest material ar urma a servi la o nouă construcțiune.!)
1].

Mobile prin determinațiunea
1. Drepturi

reale

lege.

mobiliare.

Legiuitorul nu vorbeşte nicăiri de drepturile reale mobiliare. Această omisiune nu se prea esplică, căci dacă drepturile reale care
se esercită asupra unui imobil sunt imobiliare, nu mai remâne nică
o îndoeală, că drepturile reale care se esercită asupra unui lucru
mișcător sunt mobiliare. Ast-fel, sunt drepturi reale mobiliare: 1*
usufructul şi usul lucrurilor mişcătoare; 2" privilegiile asupra mobilelor (Art 1730); 3% şi în fine, proprietatea unui lucru mişcător. *)
2.

Drepturi

personale

mobiliare.

Art, 474. Sunt mobile prin determinaţiunea legei: obligațiunele (sau
mai bine dis creanfete) și acţiunele care au de obiect sumi esigibile sau

efecte mobiliare ; acţiunele și interesele
merţ sau de industrie,

în companii de finanţe, de co-

chiar când și capitalul acestor companii constă în

imobile.—Aceste acțiuni sau interese se socot ca

mobile numai, în pri-

vința, fie cărui diă asociaţi, şi pe cât timp ţine asociațiunea.—
Sunt asemene mobile prin determinaţiunea legei : veniturile perpetue sau pe viață
asupra statului sau asupra particularilora (Art. 339, 468, 471, 472, 523,
527, 550, 1275, 1639 urm.
Art. 408 $ 2, 494 Pr. Civ.

Creanţe care
ait de obiect

Lei

feluri de drepturi

determinaţi

Y

ai

î751 C. C. Art.
Art. 529 C.F)

sunt declarate
.

0

77-269

Cod. Com. din 1887.
.

de legiuitor mobile prin

oatiunel

:
:
3
Ş
efecte miş- determinațiuniea, legei, și anume: 10 ohligaţiunele şi acțiunele 3) care
cătoare.
1) V, supră, p. 384, nota 2.—Vendarea unei păduri pentru a fi tăetă
este earăși mobiliară. V. supră loco cit. nota 2 în fine.— Aceeaşi

soluțiune este admisibilă și în privința vândărei unei mine spre a fi

esploatată. V. supră, p. 384, nota 2 în fine.
V. Laurent. V. 499. Demolombe. IX. 410. Marcade. II. 377. Bonachi. Il. p. 29. V. și supră, p. 4083 tecst şi nota
4 şi p. 404, nota
3, îm fine. Im cât priveşte ipoteca, am vădut că cestiunea e controversată V. supră p. 404.
5) Cuvântul acțiune este sinonim în gândul legiuitorului cu obligațiane,
pentru că acţiunea nu este alt ceva de cât eserciţiul dreptului sau
al creanței. Acest cuvânt este deci aici de prisos, de vreme ce acțiunea şi dreptul sunt tot una. (V. supră p. 405.) Tot în acest, ar-

2)

Acţiune,

ticol, mai la vale, cuvântul acțiune este luat în alt sens: Art. 474

Dreptul Roman,

nu întrebuințează cuvântul de revendicare ce se
„Codul Italian (Art. 418) vorbeşte de drepturi,
țiună chiar ipotecare care ar avea de obiect sumi
mișcătoare, fără a adăogi cuvântul esibil, ceea
corect. (V. înfră. p. 411 nota 2.)
La Romani, acţiunele nu erau nici mobile, nici

vede în Art. 471.
obligațiună şi acde bani sau efecte
ce este mult mai

puneau

de res

a treia

categorie de bunuri

sub „numele

les. Aceasta resultă din mai multe legi

ce

imobile; ele com-

deosebesc

încorpora-

acţiunele de

bunurile mișcătoare şi nemișcătoare, distincțiune care n'ar mai a-

vea nici un scop, dacă sub denominaţiunea de bunuri mobile şi îmobile ar întra, și acţiunele. V. L. 7 $4. Dig. Lib. 15, Tit. 1. L. unică

$ 7. Cod. derei uzoria act. și L. 2. Cod. de quadriennii prescriptione.
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au de obiect bani sau alte efecte -mobiliare.
Cuvântul obligațiune luat în sensul de lucru mișcător, însemnează aci o creanţă,
adecă dreptul pe care creditorul îl are în contra debitorului seii.1)
Legiuitorul vorbeşte de sum; esigibile, espresiune pe care o mai Sensul cuvânga
[>
esigibil
găsim încă şi în Art. 523. Prin
creanţe esigibile
n'ar trebui a însă să= tului
întrebuințat
înţelegem acele a căror termen au ajuns la scadenţă și a căror de Art.474.
plată se poate cere actualmente, după cum aceasta se înțelege în
sensul obicinuit al cuvântului esigibil în Art. 1022 urm. 1145,
1506 C. 0. și 613 Pr. Civ, ci acele creanţe a căror capital se
poate

cere într'un termen

oare

care,

prin

oposiţie cu

rentele per-

petue a căror capital nu este nici o dată esigibil.?) (Comp. Art.
474 Ş ultim.) Prin urmare, remâne constant că toate creanțele
sunt mobile prin determinațiunea legei, fie actualmente esigibile,
fie că termenul sau condițiunea lor nu sau îndeplinit încă. 3)

Pentru a şti deci dacă un drept este mobiliar, trebue

minăm

obiectul seu,

fără a cerceta

să esa- Drepturi mo-

causa sau origina sa.

Toate bit

îi i-

drepturile şi acţiunele a căror obiect este un lucru mișcător, sunt
deci mobile prin determinaţiunea legei. Aceasta nu este de cât aplicaţiunea macsimei: jus quod tendit ad mobile est mobile. Toate
drepturile care vor avea din contra de obiect un lucru nemișcător vor fi imobile. (Art. 471.) Jus gquod tendit ad îmmobile est
immobile. (Comp. Demolombe. IX. 346 şi 407.)
20 Sunt mobile prin determinaţiunea legei : acțiunele sau interesele?) Acţiuni sau
PI

NINO

i

7

interese.

1) Cuvântul oblgatio este luat tot în acest sens în At. 1275 C.C. și
în Institutele

lui Justinian.

V. rubrica

Tit. 28, Lib. III: per

guas Obligaţiune.

personas nobis obhgatio adquiritur. V. Valette. Propriete, p. 47. Demolombe IX. 405. Ducauiroy. II. 21. Marcade. II. 377. Mourlon.I.
1390.

V.

cu

toate

aceste

Laurent,

V.

500,

după

care

cuvântul

o-

bligațiune ar fi fost luat în sensul seu obicinuit, adecă în sensul
de datorie. — Intr'un sens mai larg, cuvântul obligațiune esprimă
ideea unei legături de drept: „0bkgatio est juris vineulum quo
necessitute adstringimur alicujus solvenda vei secundum nostra civitatis jura.“ (Instit. Lib. IL. Tit. 13, Pr. de obligationibus.)
2) Demolombe. IX. 406. Valette. Proprictâ. p. 50. Ducaurroy. Il. 30.
Laurent. V..500. Mourlon. IL. 1392. Espresiunea sumă esegebile este
o remăşiță a vechiului drept francez, în care rentele erau imobile când capitalul lor nu era esigibil. Tecstul pentru a fi corect
ar trebui sa fie astfel redactat: sunt mobile prin determinaţiunea
legei:

acţiunele care au de obiect efecte mobiliare.

Comp. Ant. 572 din

Ante-proiectul de revisuire și Art. 418 din codul Italian.

3)

Creanţa unor efecte mobiliare, este tot-deauna un lucru mișcător,
chiar dacă ar fi garantată prin o ipotecă sau unprivilegiii asupra
imobilelor,

căci obiectul

ei remâne

tot

un

lucru

mișcător.

Demo-

lombe. IX. 408. V. şi supră, p. 404, nota 2 în fine. „Pretențiile dutoriilor nu se prefac în nemișcătoare, dice Art. 395 din codul Calimach (299 Austr.), prin siguripsirea făcută cu lucruri nemișcătoare.“ peoseb. între

%) Acțiune şi interes sunt aci sinonime, însă sensul acestor cuvinte acţiune șiinnu este identic. Acţiunea întm'o societate comercială este întiadeteres.
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1.—CAP. IL.—ART. 474.

în companii 5) de finanțe, (adecă care se ocupă cu speculaţiuni
de schimb sau de bancă), în asociațiuni de comerţ.sau de industrie, sau mai pe scurt, în toate societăţile comerciale. Acţiunele
9

şi interesele se consideră ca mobile, pentru că în tot

cursul so-

cietăţei, asociatul nu are drept de cât la o parte din beneficii
contra ființei morale a societăţei care singură este proprietară a
activului

Societăţi comerciale. Persoane moale.

social

mobiliar

sau

imobiliar.

Acţiunele şi interesele societăţilor comerciale se socotesc mobile
priu o ficţiune, chiar atunci când capitalurile acestor asociațiuni
ar consista în imobile.?) (Art. 474 $ 1 în fine.) Din acest art. se
trage argument în Francia că societăţile comerciale sunt persoane
morale, căci dacă dreptul fie cărui asociat este mobiliar cât timp ţine
societatea, imobilele nu aparţin pro parte fie cărui asociat, de oarece dreptul seu ar fi atunci imobiliar, ci corpului moral; deci societatea comercială este o ființă morală (corpus mysticum.) ?)
Acţiunele şi interesele se socotesc mobile numai în privinţa asociaţilor şi a celor de al treile care ar fi în raport cu fie-care
asociat în parte, nu însă şi în privința societăței considerată ca
persoană morală, căci drepturile sale sunt necontestat imobiliare,
văr dreptul de a cere o parte sau un divident al beneficiilor
ciale, în

virtutea

capitalului

depus,

fără ca responsabilitatea

soaso-

ciatului să poată fi mai mare de cât capitalul seu (Art. 77 $2și
3, 114 urm. 121 urm. Cod. Comer. din 1887); pe când interesul
într'o societate comercială este dreptul de a cere o parte din beneficiile_ societăţei, cu o respundere ilimitată pentru toate obligațiunele sociale. (Art.77 $ 1, şi 105 urm. Cod. Comer. din 1887.) Așa
dar, în societăţile în nume colectiv (cuprind&tor), dreptul asociaţilor
se numeşte înteres; în societăţile anonime, dreptul lor se numește
acțiune;

în societăţile

în comandită,

dreptul

asociaților

responsa-

bili în infinitum se numeşte interes, ear dreptul comanditarilor care
nu sunt responsabili de cât pănă la concurența capitalului depus se
numește acțiune. Esistă deci o deosebire între înteres și acțiune.

Cu toate acestea, legiuitorul nu distinge între acţiuni şi interese
când e vorba de clasificarea bunurilor. Şi interesul şi acțiunea sunt mo-

bile, pentru

că întinderea

responsabilităţei

asociatului

nu

poate să

aibă, nici o înrîurire asupra naturei dreptului seu. Laur. V. 502 în fine.
Companii.

D

Prin compantă,

legiuitorul

înțelege

cele inai mari asociaţiuni comer-

ciale a căror operaţiuni sunt mai întinse. Ast-fel sunt: companiile
drumurilor de fer, etc. V. Valette. Propricte, p. 51. Toullier D. VI

Partea II. 97. Acest autor crede că numai interesele și acţiunele

2)

Art. 78 $ 3 C.
Comer.
1887.

din

companiilor nu însă și a societăţilor sunt mobile (V. loco cit. No.
101), însă această părere este inadmisibilă. Laurent. V. 505. Demolombe. IX. 415. Mareade. II. 379.
Cât pentru casul când capitalul social ar fi mobiliar, nu mai re-

mâne nici o îndoeală că acţiuneleşi

interesele vor fi şi ele mo-

bile. (Demolombe. IX. 412.)
3) V. Tom, I.pastea I. p. 131, nota 3—La noi, personalitatea societăților comerciale este astădi formal admisă prin Art. 78 $ 3 al

noului cod comertial. (V. și Art. 379 din codul Calimach.)
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de câte ori fondul social este imobiliar, de unde resultă că societatea poate să înstrăineze şi să ipotece imobilele sale, ca ori și
care persoană în genere.1)
Caracterul mobiliar al acţiunei și al interesului subsistă numai Incetarea acât timp ţine ficţiunea care atribue asociațiunei proprietatea, fon- 50ciațiuneidului social. Indată ce persoana juridică a încetat de a mai avea
fiinţă, proprietatea fondului social trece la asociaţi, şi fie care dintr'enşii devine prin încetarea asociaţiunei proprietar pentru o parte
indivisă a bunurilor mobiliare sau imobiliare care compun fondul
social. Impărțeala va determina deci natura dreptului fie cărui asociat, care va fi mobiliar sau imobiliar, după cum lotul seu se
va compune din mobile sau din îmobile. 2) (V. Art. 786 C.C.)
Art. 474 nu se aplică de cât la societăţile care constituesc o
persoană morală distinctă de aceea a asociaţilor, adecă la, societăţile comerciale, și anume: 1€ la societăţile în nume colectiv sau cuprindător ; 2 la societăţile în comandită; 30 la societăţile anonime.
Această disposițiune nu se aplică deci la asociaţiunele comer- Asociaţii în

ciale dise în participare, pentru că asemene asociaţiuni nu con- participare și
stituese, în privinţa celor de al treile, o ființă juridică deosebită
de persoana interesaţilor. (Art. 253 C. Com. noii.) Ea nu se aplică
de asemene la societăţile civile care nu constituesc
o persoană morală, pentru că în asemene asotiaţiuni, asociaţii fiind proprietari
a intregului fond social, dreptul lor se determină prin natura obiectelor

asupra

cărora

el se

esercită;

el va fi deci

mobiliar sau ima-

biliar, după natura mobiliară sau imobiliară a activului social. *)
30 Sunt mobile prin determinaţiunea, legei: veniturile, sau mai bine Rente perpe-

dis, rentele ori

renditele

(comp. Art.

1639

urm.)

- sau a
perpetue

5) Laurent. V. 504. Mourlon. |. 1397—V. cu toate aceste, Arntz. |.
870, după care acţiunele şi interesele ar pastra calitatea, lor -imobiliară faţă cu cei de al treilea, ceea ce mi se pare inadmisibil,
pentru că același drept nu poate fi mobiliar în privinţa asociaţilor și
imobiliar în privința celor de al treile.--Creditorii sociali pot deci
să urmărească imobilele socităței, conformându-se legilor de procedură. (Art. 492 urm. Pr. Civ.)—Asociaţii nefiind însă proprietari,
nu pot nici

să ipotece,

nici să

vândă

imobilele

sociale.

Creditorii

lor personali nu pot de asemene să urmărească imobilul social, de
cât în urma lichidaţiunei și a împărţelei, căci numai atunci se poate
cunoaște care parte de imobil este afie-cărui asociat în parte. (Art.
494 Pr. Civ.) Laurent. loco cit. Demolombe. IX. 419. Comp. Curte
din laşi. Dreptul pe 1888, No. 19 şi C. Orl6ans. D. P. 69. 2. 185.
2)

2)

Mowul,

1. 1396.

Demol. IX. 416. V. cu toate acestea Laurent. V. 503.

V. Laurent. V. 504. — Cu toate aceste, Demolombe, LX. 415 aplică
Art. 474 și societăţilor civile care ar avea sediul lor ficsit acolo
unde s'ar găsi stabilit domiciliul lor. Comp. și Arntz. I. 869.—Ceea
ce mi se pare însă afară de ori ce contestaţiune este că Art. 474
nu 'şi va primi aplicaţiune de câte ori mai multe interese comune
vor fi gevate în mod colectiv, fără ca să esiste un contract de asociaţie. Laurent. V. 505 in fine, Cas, Fr. D. P. 65. 1. 3].
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IL—ART.

474,

pe viaţă, fie asupra statului, fie asupra particularilor. Rentele erau în mare us în vechiul drept al Franciei, şi mai ales in timpurile când imprumuturile cu dobândă erau oprite. In vechia noastră legislaţiune însă, ele erau necunoscute
ca și la Romani.!)
Renta este o creanță sui generis care are de obiect o prestaţiune periodică, fie în bani, fie în natură, numită anuitate sau venit
(arrerages). (Art. 523.) Rentele sunt perpetue sau vremelnice.
Rente perpe-

Renta

perpetue ?) este

acea

a cărui

termen

este nelimitat,

ear

tue şi memel-renta vremelnică aceea care are un termen fics sau necert. Trebue

să observăm
.că

capitalul

rentelor

perpetue

nu

este

esigibil

nici odată, însă debitorul poate să'l restitue pentru a fi scutit
de plata annităţilor.
Rentă viaRenta se (lice viageră, când are ca termen moartea uneia sau
5%
a mai multor persoane determinate (cele mai dese ori moartea
creditorului). Capitalul acestor rente nu poate fi nici cerut din
partea creditorului, nică restituit de cătră debitor.
Rentă foncia-

Renta

se poate

constitui

ca

o compensare

pentru

cesiunea

u-

Rentă consti. DU imobil: de pildă, am vândut cutare imobil al meu cu contuită. .“ dițiune ca cumpărătorul să'mi servească în schimb o rentă de
500 franci pe an.
In asemene caz, renta este numită fonciară,
pentru că are de causă cesiunea unui imobil. Acest nume este
insă nepotrivit, pentru că asemene rente nu mai constituese
astăgi o desmembrare a proprietăței, adecă un drept real asupra

fondului (jus în re), după cum erau altă dată în dreptul vechiii
al Franciei, ci o simplă creanţă. Rentele care au de causă cesiunea, unui capital sau unui alt: lucru mobil, ori condiţiunea unei
transacţiuni se numesc rente constituite, prin oposiţie la, cele fonciare.
Rentele, de ori ce natură şi ori care ar fi causa lor, datorite de
cătră

stat sau

ductul
„Proprietate
vtistieă, ion

duri decom.

Rente perpetue.

40

de

cătră

particulari,

sunt

mobile,

pentru

că pro-

lor este mobiliar.
In fine, sunt

mobile

prin

determinațiunea legei: proprietatea

1)

V. cu toate aceste Novella 160 a lui Justinian în care se găsește
un esemplu de constituire de rentă în secolul al șasele.
?) Rentele perpetue despre care se vorbeşte şi în Art. 550 au ființă
la noi, cu toate că legiuitorul nostru nu se ocupă de ele din causa
eliminărei Art. 530 şi 1909 din codul francez, care cuprind disposiţiuni speciale asupra acestor rente. V. legile din 7 Martie 1875
pentru împrumutul de 19,000,000 lei în renta de 5%, care sumă
prin o altă lege din aceeași di s'a sporit la 24,000,000. V. Şi IL,
din 17 April 1880 pentru modificarea unora din disposiţiunele le-

gilor de mai sus—V. și L. din 15 Iulie 1878 care autorisă pe co-

mună din Bucureşti a contracta un împrumut de 15,150,000 lei
amortisat cu 7%, şi pe termen de 60 de ani. Acest împrumut are
de scop canalisarea Dâmboviţei, aducerea apei în oraş și pavarea
sistematică cu peatră cubică a capitalei.—Și comuna Iașii a fost
autorisată la 1573 a contracta un împrumut de 4,684,000 lei cu
6% pe an pentru construirea pavelelor şi a trotuarelor din Iaşi,

BUNURILE

IN RAPORT

LOR.—ART. 475 $ 2.

CU PROPRIETARII

literară, arfistică (Art. 1 L. presei din 1862) şi industrială, pentru că ea are de obiect o sumă de bani, un fond de comerţete.!)
Inainte de a trece la capitolul al III-le, codul francez (Art. Deosebire de

533—536), acel
568—574)

(Art,J2 codulcez.fran-

şi acel Olandez

Italian (Art. 421—424)

dau definiţiunea legală a mai multor cuvinte relative

Ja lucrurile mișcătoare precum: mobile, bunuri sau efecte
liare, meubles meublanis ete. Legiuitorul nostru a eliminat
şi cu drept cuvânt, aceste articole care se văd eliminate
Ante-proiectul de revisuire, pentru că este cu neputinţă ca
să arăte sensul ce părțile au înţeles a da unui cuvânt, din

mobiinsă,
şi în
legea
causă

după

împrejurările

causei. Bine au făcut deci legiuitorul nostru de a
articole, ținându-se de principiul că omnis definitio
culosa est (L. 202. Dig. Lib. 50. Tit. 17), pentru
observă cu multă dreptate Marcade (II. 390), codul

eliminat aceste
în jure perică, după cum
nu este o gra-

sens

acest

că

nici un

matică,

variază

în fie care

dicţionar

de

convenţiune

cuvinte. 2)

CAPITOLUL

Il.

Despre bunuri în raportul lor cu cei ce le posedă, sau mai bine
dis, în raportul cu cei cărora ele aparţin. 5)
adminisArt. 475. $ 2. Bunurile care nu sunt a particularilor sunt
prescrise
formele
și
regulele
după
cât
de
înstrăinate
fi
pot
nu
şi
trate
454 458,
anume pentru ele. (Art. 199 urm. 390 urm. 427 urm. 445,
C.
urm.

480

19248,

C. Axt. 67, 721

1265,

1296,

1306,

1307

urm. Pr. Civ. Art. 537

urm.

1706,

1845

1801 urm.

C. Fr.)

Bunurile considerate în raport cu proprietarul lor sunt ale parmoticularilor, £) sau ale persoanelor morale. 5; Dintre persoanele
)

0.
Laurent. V. 513. Valette. Propvidtă. p. 66. Demolombe. IX. 437—44ul
de Dreptulde
drept
că
decis
a
deci,
cuvânt
drept
cu
,
Română
Casaţiunea
farmatie.
solumobil,
bun
un
atare
ca
farmacie este un fond de comerţ, şi
tiune

care

era adevarată

şi sub codul

Caragea,

unde

dreptul

de

determinat.
spiţerie nu era un privilegium vei, alipit de un imobil
|
59.
No.
V.-Dreptul pe anul 1881,
i asemene defi2) Codul Calimach cuprinde în capitolul despre legatur de procese. V.
e
mulţim
o
la
niţiuni periculoase, care dau naştere
Art. 817 şi urm. (672 urm. Cod. Austriac.)
tate (Comp. Critica rubri3) In limba juridică, posesiunea este deosebită pe proprie nează a fi
cei.
însem
poseda
a
însă,
ă
Axt. 485—487); în limba vulgar
învede
se
posede
proprietar. In acest din urmă sens cuvântul a
trebuinţat

în rubrica

noastră,

care,

pentru

a fi

esactă,

ul
să fie astfel redactată : despre bunuri în raport
codul
în
III
Cap.
a
rubric
ată
redact
este
Astfel
lov.
el n'o
=) Averea particulară a suveranului, pe care

ar

trebui

cu proprietarii
Italian.
stăpâneşte ca

privat: „şi a stăpânicap al statului, se consideră tot ca un bun
ocărmuitor a țărei,
ca
nu
el
eşte
torului avere, pe care o stăpân
(289 Au-

5;

ch
ci ca un mădular a ei, dice Art. 384 din codul Calima
striac), se socoteşte avere particulară.“
Austriac), sunt Art. 379 Cod.
Lucrurile, dice Art. 379 din “codul Calimach (286
urmă se cu- Calimach.
din
ă
sau avere a statului, sau particulavnică. Aceast
-
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475 Ş 2, 476.

rale, unele sunt publice: Aceste sunt: statul, comunele (L. comun.
din 1 April 1864) şi judeţele (L. din 2 April 1864, 31 Martie
1872 şi 1 Martie 1883 p. cons. judiţiane.) Altele nu fac parte
din stat, cu toate că sunt însărcinate cu un servicii public. Astfel sunt spitalurile și cele-lalte stabilimente de bine-facere. In
fine, societăţile comerciale, afară de acele în participare, constituesc şi ele, după cât am vădut, o persoană juridică. Legea distinge bunurile persoanelor juridice de acele ale particularilor, pentru că ele nu sunt cârmuite de aceleași principii. Particulari majoră care se bucură de intregimea drepturilor lor (v. Art. 435,
458, 950) au în princip libera disposiţiune a bunurilor lor, proprietatea fiind dreptul de a se bucura şi de a dispune de lucrul
seu în mod esclusiv și absolut, și în limitele determinate de lege.
(Art. 480.) Dreptul persoanelor morale este însă mult mai restrâns de căt acel al particularilor, pentru că bunurile lor se dobândesc, se administrează şi se înstrăinează, după anume disposițiuni edictate de legi speciale care fac parte din dreptul public,
sau din dreptul administrativ. 1)
Despre

bunurile

Statului.

Legiuitorul numeşte domeniu public bunurile care aparţin statului, însă din aceste bunuri, unele sunt esclusiv consacrate la
usul public, guce non în pecunia populi, sed în publico usu habentur (L 6. Princip. Dig. Lib. 18. Tit. 1), ear altele n'au această,
destinațiune.
Cele d'intâi formează - domeniul public ?) sau național, ear cele de al doile, domeniul privat al statului.
(Comp.
Art. 426 urm. din codul Italian.)
Despre domeniul public al Statului.
Art. 476. Drumurile mari, drumurile mici și ulițele care sunt în sar-

cina statului, fluviile navigibile sau plutitoare, țărmurile, adăogirele cătră mal și locurile de unde ş'a retras apa mărei, porturile naturale sau
artificiale, malurile unde. trag vasele și în deobște toate părţile din
pământul Romăniei care nu sunt proprietate particulară sunt considerate ca dependințe a domeniului public. 3) (Art. 478, 495, 496, 499 urm.
vine sau persoanelor celor fisiceşti, sau celor moralicești, adecă societăților celor mici sau celor mari, precum sunt: neguţitoreștele toLegispeciale.
Drept administrativ..

vărășii ; breslele meșterilor,

monastirile,

bisericele,

etc.

1) V. de pildă, legea din 28 Martie 1872 pentru administrarea domeniilor
statului ; L. din 15 Iulie 1875 pentru organisarea personalului
administrației domeniilor şi pădurilor statului şi a serviciilor
dependente ; L.

3 Martie

*)
3)

din 2 Noembre 1864, Regulam.

1873, L. din

din

12 şi 16 April 1881

18 Iunie

1865,L.

din

pentru vândarea, unor

„ bunuri ale statului și rescumpararea embaticurilor, L. din 6
August!
1874 pentru
arendarea moșiilor statului, ete.
La Romani, se numea lucru public numai ceea ce
aparținea popovului Roman: „sola ea publica sunt, que populi Romani
sunt.& (IL.

15. Dig. Lib. 50. Tit. 16.)
Cuvântul domeniu

:

este sinonim aici cu cuvântul proprietate.
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476, 478 C. C. şi 19 CONSTIT.

582, 587, 646, 647, 963, 1310, 1844, 1845 C.C. Art. 6 L. din 29 Martie
1868 p. drumuri.

Art. 19. Constit. Art. 538

C. Er.)

Art. 19 Constit. $ ultim şi $ 4— Libera și neîmpedicata întrebuinţare a riurilor navigabile și flotabile, 1) a şoselelor și a altor căi de
comunicare este de domeniul public.
Legile esistente privitoare la alinearea şi lărgirea stradelor de prin
comune, precum şi la malurile apelor ce curg pe lângă ele remân în
vigoare. 2) (Art. 79 L. p. espropriare din 1864, Art. 60 L. p. consiliile
judeţiane din 2 April 1864. Art. 71 L. comun. din 1864. ete. V. și Regul.
Organ. al Moldovei Anecsa lit. H, Art. 51 urm—L. din 1835, Regul.
Org.

al Valachiei,

17 Martie

L. din

1865

morilor

p. desființarea

etc.)

Art. 478. Porţile, zidurile, şanţurile, întăriturile piețelor de resbel și
ale forterețelor fac şi ele parte din domeniul public.—Aceste lucruri reîntră în comerț când nu mai servesc la usul public. 5) (Art. 476, 647,

1844, 1845 C. C. Art. 540, 541 C. Fr.)

Intre bunurile care aparţin statului, unele sunt afară din comerţ, altele sunt susceptibile de o proprietate privată. In prima
categorie întră toate bunurile aratate în Art. 476 și 478. Aceste
bunuri sunt inalienabile şi imprescriptibile *) (Art. 1844); însă ele

—

Lică

') Nici statul, nică judeţul, nici comuna, nu pot împedica, trecerea de
pe malul rîului navigabil sau folosința de el, ca unul ce face
parte din domeniul public. Cas. Rom. Bulet. S-a 1 pe 1883, p. 36.

Alinearea şi regularea stradelor este de atributul esclusiv al con-

siliilor comunale (Art. 71 L. Com. din 1864), şi judecătorii n'au
nici o competenţă în această privință ; ei judecă, însă reclarmaţiile
ce proprietarii mărginași

ar face, că li se iea pentru alineare

pământ

o prealabilă despăgubire mai mult

fără

de cât acel aservit de

lege pentru acest scop. Șerbirea, legală pentru retragere în orașul Bucureşti, când proprietarul mărginaș la o stradă voeşte a clădi sau

a zidi, este de ceava mai puţin de 5 palme. Cas. Rom. S-a LI. Bulet.

pe

1871,

p.

90.

Prin Regulamentul

crează

în folosul

Organic menţinut de Art. 19 din Constit. se

stradelor

din Bucureşti

şi în contra proprietarilor

limitrofi o servitute de a nu clădi pe limită, de cât atunci când strada
av avea lărgimea de 6 stânjini (12 metri) după Regul. de construcțiuni din 1878; proprietarul nu este însă obligat a ceda gratuit
comunei de căt 1m 20<et, ear restul pănă la complectarea lărgimei
de 6 stânjeni, comuna este datoare al rescumpara. Curte din Bucureşti. Dreptul pe 1887, No. 49.

Proprietarul mărginaș care zidește pe malul Dâmboviţei trebue

să lese loc liber de fie care parte câte 3 stânjeni și jumatate pentru cheiuri. (L. Valachiei din 1835 şi A. 6 L. din 17 Martie 1865.)
inainte
3) Locul adevarat al Art. 478 este imediat după Art. 476 şi
de

Ast.

vădute
5) Astfel,
pe cele
mitza)
Regul.
în urma

477,

pentru

să se creadă

ca nu cum-va

că lucrurile pre-

în Art. 478 fac parte din domeniul privat al statuiui.
nu se poate dobândi prescripția asupra unor lucrări făcute
cinci rîuri mari (Jiul, Oltul, Argeșul, Dâmboviţa şi Ialodeclarate plutitoare prin legiuirea din 1835 (V. Art. 165
Organic al Valachiei), dacă aceste lucrări vor fi fost făcute
acestei

legiuiri, căci

se poate dobândi

mene lucruri.

Trib.

ele

devenind de

prin prescripţie vre un
Ialomiţa.

Dreptul

pe

domeniu

drept asupra

1885,

No.

45.

public,

nu

unor ase-
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Drumurile.

reintră în comerţ, îndată ce încetează, fie în mod espres, fie în mod tacit de a mai fi afectate la usul public. (Art. 478 $ 2, 1844, 1845.)
Fac parte din domeniul publie naţional al statului: 10 drumurile mari, drumurile mici şi ulițele oraşelor care sunt în sarcina
statului. ) Căile care suntîn sarci
comunelor
na fac parte din domeniul public comunal (Art. 6 şi 22 urm. L. din 1868), ear acele care sunt în sarcina judeţului, fac parte din domeniul pubilc județian. (Art. 6, 20 şi 21 L. din 1868.) Prin urmare, fac
parte din domeniul public al statului, numai căile sau șoselele naţionale care se întreţin de guvern cu fondurile alocate în budge-

tul general. *) (Art. 6 şi 19 L. din 1868.) Art. 476 vorbeşte și de

ulițele oraşelor, însă este vorba în specie de părțile de drumuri ale
statului care traversează oraşele (V. Art. 9 L. din 1868 şi Laurent.
VI. 28), căcă celelalte uliţi fac parte din domeniul public al comunti, fiind construite pe proprietatea comunei. (A. 5, 6 L. din 1868.)
Drumuri de
Drumurile de fer construite de stat (V. legea din 19 Martie

eu domstruite1
883
de stat.

pentru esploatarea căilor ferate ale statului) fac parte fără

nică o îndoeală din domeniul public al statului, pentru că au o
destinaţie publică, şi Art. 1 al legei din 26 Martie 1870 peutru
poliţia şi esploatarea căilor ferate în Romănia, reproducând Art.

1 al legiuirei franceze din 15 Iulie 1845,

de cale ferată Română
L.din30Mart
1868, p. drumuri.

construită sau

1) După legea din 30 Martie 1868,
sul teritoriu al țărei se împart
sau căile naționale, adecă acele
dirig cătră deosebitele capitale

prevede că oră ce linie

concedată 3) de stat se con-

drumurile sau căile de pe întreîn patru categorii: 10 drumurile
care plecând din capitala țărei, se
de districte, porturi sau trecători

de frontieră și au un caracter de interes general (Art. 2 L. din
1868); 2% drumurile județiane, adecă acele care pun în comunicație
directă două sau mai multe capitale de judeţ, care pun in legătură
osebitele plăși ale unui judeţ cu capitala sa, sau care plecând de
la capitala județului ajung la un port sau la graniţă (Art. 3, L. din
1868); 3% drumurile veeinale, adecă acele care pun în legătură di-

feritele comune

între ele, sau cu reşedinţa subprefecturei

L. din 1868); în fine, 40 drumurile
adecă
Dreptul vechi
şi dreptul
Roman.

2)

acele

care

se mărginesc

comunale

(Art. 4

şi stradele orașelor,

pe teritoriul unei comuni, fără a face

parte din vre una din categoriile de mai sus. (Art, 5. L. din 1868.)

Lucrurile

ce se

sunt șleahurile,
luă, limanurile

blică.“ (Art. 381
murile care erau
blic: „publicas
nostri pretorias,

lasă pământenilor numai spre întrebuințare, precum

drumurile,

riurile cele mari şi mici, și a lor ma-

și țărmutii se numesc lucruri publice sau avere pu-

Cod. Calimach. 287 Austriac.)—-Şi la Romani, druîn sarcina naţiunei făceau parte din domeniul puvias dicimus quas Groci Bachus, id est regias,
alii consulares vias appellant.* |. 2 $ 22. Dig. Lib.

43. Tit, 8—V. şi L. 2. Dig. Lib, 43. Tit. 11, unde se dice că poporul nu

Concesiunide
drum de fer.

poate

să peardă

un drum

public prin

neîntrebuințare

2?) V. în colecţia lui Bujureanu, IL. p. 1989
tembrie

1868

precumşi

pentru

concedarea,

concesiunele

Offenheim.) (Monitor

rețelei căilor

căilor ferate

(non

utendo).

şi urm. legea din 21 Sepferate

ale României

din Romănia,

(Strusberg şi

Oficial No. 214 din 1868.) V. tot în colecţia

-
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416, 478 C. C. ŞI 19 CONSTIT.
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sideră ca făcând parte din domeniul public. (Cas. Rom. Dreptul
pe 1887. No. 34.) Casaţiunea franceză întemeinduse pe acest tecst
a pus în princip că drumurile de fer concedate nu aparţin companiilor concesionare, care nu au de cât dreptul de esploatare (V.
D. P. 61. 1. 225), însa Laurent (VI. 29 urm.) critică această decisie, recunoscând că drumurile concedate fac parte din domeniul
public, şi că prin

urmare

ele nu

în comerț, însă susținând că

sunt

calea ferată construită de o companie concesionară este proprietatea
privată a acestei companii, pentru că compania este în puterea
concesiunei proprietara pământului pe care e construită linia. )
(Art. 5 din conv. Offenheim şi Art. 7 din conv. Strusberg.) In
- ori ce caz, remâne bine înţăles că concesionarii nu sunt în drept .
a schimba destinaţiunea căii de comunicaţie a cărei esploatare le
Ei nu vor putea de asemenea să cedeze cona fost concedată.
cesiunea altora fără învoirea guvernului, şi aceasta chiar când caietul de însărcinări m'ar prevedea asemenea clausă.*)
Fluvii, riuri
2 Fac parte din domeniul public al statului: fluvitle şi râurile navigabile
şi
navigabile sau plutitoare.?) „Flumina cutem omnia et portus pu- plutitoare.
p. 2001 convenția încheiată de comisia tecnică la Dresda
Septembrie 1865, care face parte integrantă din conce-

Bujureanu,
la 11—16

siunea concedată
pentru

soluţiunea

1) 'Terenele

necesare

lor în urma

unei

doctorului Strusberg. V. şi L. din 17 Iulie
cestiunei

drumului

serviciului

hotăriri

1871

de fer Strusberg.

căilor ferate şi aflate în posesiunea

de espropriare

fiind

de domeniu

public,

utilinu mai pot fi supuse la o nouă espropriare pentru causă de
34.
No.
1887,
pe
Dreptul
Rom.
Cas.
publică.
tate
ar pu2) Laurent VI. 33.—După acest autor, creditorii concesionarului
întregimea
în
fer
de
drumul
ze
esproprie
să
și
că
urmăreas
tea să
aceasta ausa, însă adjudecatarul va trebui să dobândească pentru
Laurent.

VI.

34.

torisarea guvermului.
381 din Fluvii, riuri.
e sau rîuvile cele mari, după cum se esprimă art.
Fluviil
3)
curgămari
apele
sunt
c),
Austria
(287
codul Calimach, die Strâme
pe care
riurile
ear
a,
Dunăre
pildă
de
mare,
în
varsă
se
care
toare
(Art. 287
codul Calimach le numeşte rîurile cele mici, die Fliisse
sau înfluviu
întrun
varsă
se
care
oare
curgăt
Austr.), sunt apele
şi Art.
V.
a.
Jalomiţ
a,
tun alt rîu, de pildă Prutul, Siretul, Bistriţ
sunt
Auviile
earăși
unde
c),
Austria
(407
543, 544 Cod. Calimach
mică.
mai
rîură
xiurile,
şi
mari
rîuri
numite
sau co- Riunavigabil.
Rîul uavigabil este acela pecare poate să umble vasele şi care
ch,
Calima
codul
din
543
Art.
ă
esprim
se
răbiile, după cum
persoane, căt şi
asttel serveşte de mijloc de transport atât pentru
Calimach vorcodul
şi
ca,
407)
(Art.
ac
Austri
„pentru mărfuri. Codul

besc

numai de

riusi navigabile, nu şi de acele plutitoare.

Domeniul public nefiind susceptibil

de drepturi private de proprie- Dâmboviţa.

tate, nu poate procura mărginașilor de cât un drept
limitat la destinaţia esenţială la care domeniul public
de unde resultă că sîul Dâmboviţa, declarat navigabil
Regulamentul Organic, face parte din domeniul public,

de folosință Canalisarea
3 nu supune
este afectat,€pe comună Îa,
o daună
nică
sub
de
încă
şi ca atarep. jignirele

rveraie și la a- adusepilor,
nu poate avea altă destinaţie de cât a servi la navigaţ

COD.
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Malurile aparţin riveranilor.

CIVIL.—CART.

IL—TIT.

1—CAP.

IU.—ART.

476, 478 C. C. 19

CONSTIT.

blica -sunt.“ (Instit. Lib. 2. Tit. 1, $ 2.) Legea nu vorbeşte de ape
stătătoare, de unde resultă că ele nu fac parte din domeniul public. Fluviile şi riurile cuprind nu numai apa curgătoare (agaa
profluens), ci şi albiea în care curge apa (Laurent. VI 11), pentru că
este cu neputinţă, după cum dice Ulpian, ca albia unui rîu public
să nu fie publică: „impossibile enim est, ut alveus fluminis publici
non sit publicus.“ (LL. 1 $ 7. Dig. Lib. 43. Tit. 12.)
Malurile însă nu mai sunt astădi o dependenţă a domeniului

public, după cum erau altă dată la Romani!)

şi sub codul

Cali-

mach (Art. 381), ci aparţin proprietarilor riverani, sub coudițiune de
a lasa drumul trebuitor pentru conducerea, vaselor. (Art. 495 şi 587.?)
limentarea, orașului cu apă, fără ca comuna să poată fi supusă la
despăgubiri, pentru ori ce jignire de interese s'ar aduce celor de
al 3-le prin canalisarea acestui rîu. Cas. Rom. Bulet. pe 1883, p. 943.
Un fluviu sau rîu poate să fie navigabil ori plutitor din fire, sau
să devie ca atare în urma unor lucrări practicate de mâna omului. Şi întrun caz, și înt'altul, riul face parte tot din domeniul public, căci legiuitorul nou n'a reprodus Art. 41 al ordonanţei franceze din 1669 asupra apelor, după care numai fluviile şi rîurile navigabile din fire erau o dependență a domeniului coroanei. Laurent.

VL. 13. Demol. IX. 457 bis. D. P.50.3.6.V. şi convenția din 13
April 1872

Riuri

canali-

sate.—Canaluri,

Riu plutitor.

riurile

canalisate

devenite navigabile sau macar plutitoare

fac parte din domeniul public, remânând ca statul să despăgubească
pe proprietarii riverani cărora li-s'a, răpit dreptul lor prin canalisare. Laurent. loco ciț.—Principiile care cârmuesc rîurile canalisate
sunt aplicabile şi la canaluri, pentru că şi ele au de scop deschiderea unei căi de comunicaţie, și prin urmare un interes public.
Laurent. VI. 14.
Riul plutitor este acela pe care nu pot umbla corăbiile, pe care
însă poate pluti lemnăria, și care astfel servește la transportarea

lemnelor,
navigabil
Regul. Organic al Valach,
L. din 1835 şi
din 18 Martie
1865,

pentru regularea Jiului spre al face navigabil.

Astfel,

scândurilor etc. precum este Bistriţa.— Dacă un rîu este
sau plutitor numai în parte, numai acea parte este o de-

pendență a domeniului public. Laurent. VI. 10.
„Art. 165 din Regul. Organic al Valachiei declară plutitoare cele
cinci mari gârle care trec de a curmezișul Valachiei în lărgimea
ei, și anume, Jiul, Oltul, Argeșul, Dâmboviţa şi Ialomiţa. O legiuire
din anul 1835, făcută în conformitate cu art. 165 din Regulamentul Organic, legiueşte că nimine nu mai este volnic a clădi pe aceste
cinci gârle mori sau pive din nou, nici în matcă nici pe iaz, nici

să lege

vre

un

zăgaz

pe malurile

lor. V. și L. din 18 Mantie

1865

pentru desființarea morilor de pe rîul Dâmbovița.—Ast. 2 al legiuirei din 1835 hotărește principiul despăgubirei pentru proprietarii
de mori și pive de pe aceste cinci ape.
') Plumina publica que fluunt, ripeque eorum publica sunt. (|.
3 Prince. Dig. Lib. 43. Tit. 12.)
2. Laurent. VI. 8.—
Proprietarii mărginari nu sunţ obligați a suferi o

servitute de trecere și de circulaţie în
lombe.

X.

14S.—Contră.

Isambert.

folosul publicului.

Voirie,

191

urm.——Fi

Demo-

nu

însă să oprească persoanele străine de a trece apa cu luntrea, pot
de

-
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„ Fluviile şi riturile navigabile şi plutitoare făcând parte din do- Pănă unde se
meniul

public, ear malurile

lară, cată să

lor constituind o proprietate particu- unde începe

se determine

cu precisiune pănă

unde se

întinde

malul

fluviul sau rîul şi unde începe malul. Cestiunea este grea, pentru că apele scad sau se măresc după împregiurăni, şi prin urmare spaţiul acoperit de apă este când mai mare, când mai mic.
Legea fiind mută în această privință, trebue să luăm de normă,
ca şi în dreptul Roman) (L 3$ 1. Dig. Lib. 43 Tit. 12) mărimea
apelor obicinuită, fără a ţine samă de inondaţiile estraordinare
şi trecătoare. Care va, fi insă această mărime obicinuită ? Aceasta
vafi o cestiune de fapt care se va aprecia de tribunale, după natura şi obiceiurile fie-cărei ape 'curgătoare. (Laurent. VI. 8.)
In

cât priveşte

riurile

parte din domeniul

nenavigabile

şi neplutitoare,

public, ci aparţin proprietarilor

ele nu

fac Riuri nenasi-

riverani.

A- Sjutitare.

ceasta resultă nu numai din Art. 476, dar mai ales din Art. 500
şi 502.?) „Când gârla se află între doi sau mai mulți stăpâni, gice Art.
6 (P. IL. Cap. 2) din codul Caragea, atunci fie care dintre dânșii
stăpâneşte partea gârlei cât ţine de la mal pănă în mijlocul ei.“
3* Fac parte din domeniul public al statului: a) țărmurile sau Malurile mă-

malurile mărei, pentru că, pe lângă că ele sunt neaparate la na-" fzmate pe
vigaţie, apoi pot servi la apararea naţională sau la usul tuturora.5) malul ei.
(Laurent. VI. 6 şi 42.) Trebue să considerăm ca malul mărei tot spaţiul pe care marea îl acopere când e mai înflată, fără a ţine samă de
punctele pe care apa poate să le atingă câte o dată într'o furtună. *)
Fac parte din domeniul public : b) adăogirile cătră mal sau creşterele
de pământ ce se fac succesiv şi pe nesimţite la malurile mărei, întrun
cuvânt aluviunea, (V. Art. 495) (les lais, dice codul francez) şi locurile
de unde s'a retras apa mărei (les relais.) (V. Art. 496.) 5)
la un mal

la altul,

chiar în privința

apelor

traversa

care ar

pro-

prietăţile lor. Demolombe. X. 147.—-Contră. C. Paris. D. P. 63. 2. 122,

5

2)

„Ripa

ea putatur

esse,

que

plenissimum

fhunen

continel.“

Proprietarii mărginari sunt deci în drept a scoate din riurile nenavigabile

și neplutitoare,

petre,

năsip,

a tăea papura

și

trestiile

care cresc în apă. ete. Demolombe. X. 152.—Contră. Proudhon.
3) „Littora, în que populus Romanus imperium habet, populi Romani
esse arbitror.“ (L. 3, Pr. Dig. Lib. 43. Tit. 8.) V. însă $ 2, Instit. Lib. 2.
Tit. 1, după care malurile mărei par a fi considerate ca res nullius.
4 Demolombe. IX. 457 bis. Laurent. VI. 6. Bonachi. II. p. 38. „Littus
est, quousque maximus fluctus a mari

pervenit.“

(L. 96. Dig. TAb.

50. Tit. 16.) V. şi [. 112. Dig. loco cit. V. şi $ 3 din Inst. Lib. 2,
Tit. 1, unde se dice: est autem littus maris Quatenus hibernus
fluctus maiimus excurrit. Romanii în această definițiune aveau în

vedere marea mediterană care mare flux şi reflux și a cărei apă

este mai mare iarna,
Ie
5) Aluviunea formată pe malul mărei face parte

din

domeniul

pu-

plic, pe când aluviunele ce se formează pe malurile fluviilor și a
riurilor ca şi însușiaceste maluri aparțin din contra proprietarilor ri-

499
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Apa mărei.

Legiuitorul

nu vorbeşte

“porţiune a teritoriului,

Porturi.

mărei, pentru

că ea nu

esteo

ce se formează pe malul ei. Apa mărei remâne deci un lucru
comun tuturora (res communis omnium), după cum era şi la Romani.)
Dreptul internațional admite însă, cu toate aceste, că statele limitrofe
sunt stăpâne pe mare pănă acolo unde poate ajunge tunul. ?)
4% Pac parte din domeniul public al statului: porturile natarale (les hâvres), adecă acele care nu au cheiuri, basine şi alte
lucrări de artă, ci numai un loc anume determinat pentru primirea, corăbiilor şi adăpostirea lor în contra furtunelor, precum şi
porturile

Maluri unde

de apa

ci numai de țărmurile ei şi de aluviunele

erîificiale,

5” Malurile

unde

adecă acele

care

au

cheiuri

trag vasele, 8) şi în deobşte

şi

alte

lucrări.

toate părţile din

trag vasele. ământul Romăniei care nu sunt proprietate particulară, sau mai
bine dis, care nu sunt susceptibile de o proprietate privată, după
cum se esprimă tecstul francez.
Fortificaţii.
6% Fac parte din domeniul public al statului: porţile, zidurile,
Art. 478. intăriturile piețelor de resboiii şi ale forterețelor, şi în genere tot

ce serveşte la apararea ţărei. £)
Reîntrare în
Toate aceste lucruri, adecă atât acele prevădute în Art. 476
comerț. du cât și acele din Art. 478 reîntră în comerţ, adecă devin alienalui public. bile şi prescriptibile, când destinațiunea lor încetează, adecă când
nu maj servesc la usul public;5) de unde resultă că încetarea serviciului public le face să între în domeniul privat al statului, care
le poate înstrăina şi în contra cărui ele potfi prescrise. Se poate
chiar întâmpla ca bunurile, prin încetarea lor de a face parte din
domeniul public al statului, să între în domeniul privat al comunei.
verani. (V. Art. 495,
nele mărei sunt o
vădut mai sus, fac
Cu toate aceste, în
41)

permite

496.) Causa acestei deosebiri este că aluviuparte accesorie a malului, care, după cât am
parte din domeniul public. Laurent.: VI. 42.
Francia, o lege din 16 Septembrie 1807 (Art.

guvernului

de a instrăina

aluviunele

formate

pe

ma-

lul mărei, ceea ce la noi nu esistă.
1) Maris communem usum omnibus hominibus, ut aeris. |. 3. $ 1. D.43.8.
*) Laurent. VI. 5. Repert. Dalloz. Propriâte, 81. Terre dominium fini-

tur ubi finitur armorum dis. V. şi Martens. Droit des gens. 1. $ 40.

2) Prin aceste cuvinte, legiuitorul nostru a voit să traducă

espresiu-

nea les rades, care se găsește în tecstul francez și prin care se
înţelege partea mărei unde
corăbiile se adăpostesc,
așteptând

momentul favorabil pentru a întra în port. (Mourlon. IL. 1495.)
V. Legea pentru fortificarea orașului Bucureşti.— Romanii considerau porţile și zidurile unui oraş ca lucruri sfinte, care nu erau în domeniul nimărui şi care se puneau în rangul lucrurilor divine: „sancta
quoque res, veluti muri et porte civitatis, quodaminodo divini Jiris
sunt, et îdeo nullius în bonis sunt.“ (Instit. Lib. 2, Tit. 1. $ 10.)
5) Astfel, nu mai fac parte din domeniul public riurile şi fluviile care
ar înceta de a fi navigabile sau plutitoare, porturile mâlite, fortereţele desființate, drumurile părăsite, îndreptate şi înlocuite prin
altele. (V. Avt. 14,L. in 29 Martie 1868) etc.
+)

DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI.—ART. 477, 646, 680,
Trebue
:

476

şi 478

să -observăm
că

înainte de a

aceste teeste nu

sunt

termina
a:

cu

restrictive,

:

493

esplicarea Art. Canaluri de
ţi

ci enunciative,

şi

; navigațiune.

Poduri, că-

că mai fac încă parte din domeniul public, canalurile de naviga- sărme, arseţiune (V. supră, p. 420 în nota), podurile construite sau concedatenlue bibliode stat, căcă asemene poduri nu sunt de cât prelungirea drumuete
rilor, edificiile consacrate unui serviciu public, precum căsărmele
arsenalele, bibliotecele, museurile, teatrurile, școlile, bisericele care
sunt în sarcina statului etc. Laurent. VI. 37. Aub. Rau. Il. $ 169.
Despre domeniul privat al Statului.
Art. 474. Toate

averile

(bunurile) vacante

ale persoanelor care mor fără

şi fără stăpân, precum și

moştenitori, sau a căror moșteniri

sunt

lepadate, sunt ale domeniului public (sau mai bine dis ale domeniului privat al statului.) (Art. 646—649, 652, 653, 680, 681, 695 urm. 724 urm.
1845 C. C. Art. 16 L. de espropriare din 20 Octomb. 1864. A. 539 C.Fr.)
Art. 646. Bunurile fără stăpân sunt ale statului. (Art. 477, 647 urm.
652,

680, 724

urm.

1845

C. C. Art.

713

0. Fr.)

“Art. 680. In lipsă de soţ supraveţuitor, succesiunea
(Art. 477, 646, 652 urm. 681 C. O. Art. 768 0. Fr.)

trece

la stat.!)

Bunurile statului care nu sunt destinate la usul publice şi comun
al cetăţenilor, que non în publico usu, sed în pecunia populi habentur (L. 6. Pr. Dig. Lib. 18. Tit, 1) şi care formează patrimoniul privat al statului (patrimonium fisci) ?) sunt în comerţ, şi ca
atare sunt alienabile 5) şi prescriptibile. (Art. 499, 1845.)
Aceste bunuri sunt: 10 pădurile (V. codul silvic din 24 lunie

1881), şi toate moşiile luate de la monastiri (V. L. din 17 Dech.
1863); 2% bunurile care au încetat de a mai fi în domeniul public, pentru că nu mai servesc la usul public (Art. 478 $2); 3
insulele (ostroavele) şi prunturile (măliturile) care se formează în
albia fluviilor şi riurilor navigabile şi plutitoare (Art. 499); 4*
bunurile imobiliare *) vacante care n'au nică un stăpân (Art. 477
1) Fiscus post omnes. V. L. 1 şi 4. Cod, de bonis vacantibus. Lib. 10. T. 10.
2) Avere a statului, dice Art. 382 din codul Calimach (287 Austriac),
se numesc lucrurile cele orânduite spre întimpinarea cheltuelelor,
pentru trebuinţa şi siguranța statului, precum sunt: veniturile poştelor, a vămei, moşiile stăpânirei, ocnele, dajdiile și celelalte.“
3) Bunurile private ale statului nu pot însă fi înstrăinate de căt în Legi speciale
puterea unor legi. (Laurent. I. 301.) V. de pildă L. din 2 Noem-p. înstrăinabrie 1864, p. vândarea unor bunuri ale statului. Idem L. din 12 şi "i
16 April 1881 p. înstrăinarea bunurilor statului situate afară de
”
teritoriul Romăniei. V. și L. din 28 Martie 1884, L. din 7 April
1884, L. din

14

April

1884,

L. din

9 Martie

1877,

Regulam.

din

10 lanuar 1885 p. aplicarea, legei relativă la înstrăinarea, unor părți
din bunurile statului şi rescumpararea embaticurilor. etc.
2) Bunurile mișcătoare sunt ale primului ocupant. (Art. 645, 649, 1909.) Bunuri mişMaread6.

II. 396.

Laurent.

VI.

39.—La

Romani,

toate bunurile va-

cante și fără stăpân nu aparțineau statului, ci primului ocupant:
„si res pro derelicto habita sit, statim nostra esse desinit, et occupantis statim fit. (|. 1. Dig. Lib. 41. Tit. 7.) „Quod enim nullius
est, in ratione naturali occupanti conceditur.* (L, 3. Dig. Lib. 41. Tit. 1.)

cătoare.

CODUL

4294

şi 646); 5" toate
esistă, moştenitori
bunurile pe care
ţiuni, testamente,
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bunurile care devin vacante prin faptul că nu
în gradul succesibil (Art. 680); şi în fine, 6% toate
statul le dobândeşte de la particulară prin donacumpărări și prescripţiune.)
domeniul

Comunele, care în vechea

comunelor

noastră

şi al judeţelor. 2)

legislaţiune purtau numele de

eforii orășănești, avend o personalitate juridică (Art. 2. L. comun.
din 1864), trebue să aibă un domeniu propriu pentru a putea îndeplini misiunea cu care ele sunt însărcinate în organisaţiunea, so-

cială.2) Domeniul comunal ca şi acel al statului se împarte în do-

Domeniul publie comunal.

meniu public şi în domeniu privat.
|
Bunurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile şi
imprescriptibile, ear bunurile care fac parte din domeniul privat
sunt alienabile şi prescriptibile. (Art. 1845.)
Fac parte din domeniul public al comunei: toate drumurile, piețele şi strădile care sunt lasate în sarcina comunei (Art. 1, 4,5
Şi 6 L. pentru drumuri din 1868), bisericele, cimitirele, şcolile
publice (V. Art. 20. L. rurală din 15 Aug. 1864), primblările şi

fântânele publice, £) halele, salhanalele 5) ete. Laurent. VI. 63 urm.

')

In budgetul pe 1881-1882, venitul domeniilor este trecut cu suma
de 19,222,590 lei. Din această sumă, 13 milioane represintă arendarea moșiilor sau a acaretelor; 2 milioane şi ceva vândarea pădurilor, 1,230,000 rescumpararea pământului dat însurățeilor, ear
restul se compune din păscării, livedi, stuhării, ete. Scădând venitul
pădurilor şi cheltuelele, ajungem la suma, de 16-17 milioane pe an,
ca venit al pământurilor statului, adecă mai mult de cât a decea
parte din venitul general care este de peste 120 de milioane. V.

un articol a d-lui Dim. 0. Popescu în Dreptul pe 1882, No. 27.

Dreptul Roman. 2)

:)
„Apele fântânilor publice.
Controversă.

Casa comunală.

*)

La Romani, comunele, oraşele (reipublice) și satele (uici) constitueau 0 persoană juridică încă din timpurile clasice, pe când provinciile apar ca persoane morale de abiea în dreptul bizantin.
Art. 542 din codul fiancez vorbeşte anume despre domeniul comunal, însă acest tecst s'a eliminat de legiuitorul nostru. V. cu toate
aceste Art. 1845 C. C. și Art. 16 din legea espropriărei p. causă de.utilitate publică din 1864, care vorbesc de domeniul privat al comunelor.
Aceeași soluțiune era admisă și în dreptul Roman. V. L. 9. Cod.
de aquceductu. — Apele

care alimentează haznalele publice fac parte

din domeniul public comunal, şi prin urmare sunt și ele inalienabile și imprescriptibile, pentru că sunt o dependență neaparată a
fântânilor. (Comp. Art. 581.) Laurent. VL 66. Aubry et Rau. I].
$ 169, p. 36. Troplong. Prescription. L. 168. Cas. Fr. D. P. 61.1.
385. D. P. 67. 1. 35. D. P. 70. 1. 275. C. Grenoble. D. P. 68.2.
130. Casaţiunea franceză a admis, cu toate aceste, că apele unei fântâni publice sunt presctiptibile pentru porţiunea care nu este absolut neaparată la usul locuitorilor comunei (ex aqua superflua) (V.
D. P. 62. 1. 125), soluţiune care astădi mi se pare inadmisibilă, de
ŞI ea era formal admisă la Romani prin o constituție a lui Teodosie și Valentinian. (V. L. 3, 5 şi 11 Cod. de aqueductu.) 5) Aubry et Rau. II. $..169, p. 36. Laurent. VI. 36 urm.—Casa comu-

BUNURILE

COMUNEI

Mai toate comunele

ȘI STABILIMENTE LOR PUBLICE.

au un domeniu

|

privat care nu este desti-
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Domeniul

nat la usul tuturora şi pe care comuna îl stăpânește în calitatea PTitat 2l comunei.

ei de persoană juridică.) Despre aceste bunuri vorbesc Art. 1845
din codul civil şi Art. 16 din legea de espropriare pentru causă
de utilitate publică de la 1864. Aceste bunuri sunt în comerţ,
însă ele nu pot fi înstrăinate sau ipotecate de cât în urma apro-

bărei comitetului permanent, şi în unele casuri, chiar în urma dobândirei unei ordonanţe regale, sau a unei legi. (Art. 71 [.. comun. din 1864.) Proprietatea comunelor şi a judeţelor este deci restrânsă ca și acea a statului şi a tuturor persoanelor morale însărcinate cu un serviciu public.?)
Astădi, judeţele fiind niște persoane juridice (V. Tom. 1, partea, Domeniul juLp. 131), se înţelege că și ele sunt capabile de drepturi și pot avea detin.
atât domeniul lor public, cât şi acel privat. 3)
Despre

bunurile

stabilimentelor

publice.

Afară de stat, de judeţe şi de comune, mai esistă încă stabilimentele publice, despre care am vorbit în tomul I(p. 131 şi urm.)
care pot

să aibă

un domeniu

juridică distinctă. Aceste
va cu minorii (Art. 475
bândi avere nică cu titlu
risarea guvernului. (Art.
tracta şi de a se obliga
Despre

diferitele

privat,

pentru

căau

o personalitate

persoane morale se asimelează întru câtC. C. și 67 Pr Civ.), şi ele nu pot dooneros, nici cu titlu gratuit fără auto811, 817.) Ele nu sunt libere de a confără controlul și autorisarea ocârmuirei.

drepturi

ce omul

poate

să

aibă

asupra

lucrurilor.

Art. 479. Poate avea cineva asupra bunurilor, *) sau un drept de pronală (hotel de ville), adecă clădirea în care sunt aședate autorităţile comunale, face şi ea parte din domeniul public al comunei, din
causă că toți cetăţenii sunt în drept ao
frequenta pen:ru actele

stărei civile, pentru a asista la ședințele consiliului comunal care
sunt publice, (Art. 60 L. Com. din 1864.) etc. Laurent. VI. 64. Aub.
et Rau. II. $ 169, p. 36.—Contră. Proudhon. Domaine public, 344.
V, de pildă

legile

din

13 April

1880

și 17 Martie

1882

prin

care,

din 13 A-

se cedează comunei lași mai multe moșii de ale statului pentru prilie 1880
lichidarea și întrebuinţarea celor 10,000,000 lei votaţi de consti- Şi 1 Mart 1882

tuantă ca despăgubire pentru oraşul Iași în ședința din 29 Iunie 1866. P: 9330! lâși.

?) Laurent. 1. 301 și VI. 68—Sunt unele bunuri comunale a căror uz
%)

aparţine tuturora, de pildă imașul târgurilor, pădurile care se împart
” între locuitori conform legilor forestiere. (Art. 69 L. Comun. din 1864.)
V. Art. 58,59,70$3 din legea dela 2 April 1864 p. cons. județiane.
Astfel, fac parte din domeniul public al judeţului: drumurile și Domeniul
pu-

podurile

*)

lasate în sarcina judeţului (Art. 1, 3 și 6 din L. p. dru-blic județian.

muri de la 29 Mastie 1868 şi Art. 52 No. 4. L.din2 April1864),
căsărmele, închisorile, spitalurile şi alte stabilimente publice. (Art.
52. L. din 2 April 1864 şi Art. 50 L. din 1 Martie 1883) etc.
Sau mai bine dis, asupra lucrurilor, căci drepturile fiind şi ele clasificate între bunuri, nu se poate avea un drept asupra unui alt
'Tipograsa Naţională,

:

28
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prietate, sau un drept de folosință, sau numai de servitute. (Art. 480
urm. 517 urm. 576 urm. 1740 1746 C. C. Art 543 C.Fr.)
Drept, obligaţiune,

Divisiunea
drepturilor,
Reale, personale.

Cuvintele drept şi obligaţiune sunt corelative și merg împreună.
Dreptul, întradevăr, dă naştere la o obligație, căci nu pot să fiu
creditor, fără ca un altul să fie debitorul meu.
Dreptul consistă deci în facultatea ce are o persoană de a face
sau de a cere un lucru, ear obligațiunea . consistă în necesitatea
de a face sau a nu face un lucru in favoarea altuia (creditorul).
Drepturile patrimoniale, adecă drepturile ce putem să avem asupra lucrurilor materiale, sunt reale Gura în re), sau personale (jura
ad personam. 1) Drepturi mieste nu esistă, de unde urmează că nu
esistă acţiuni micste, ci numai acţiuni reale şi personale. (V. p. 406.)

Drept t real.

Dreptul real consistă în facultatea ce are o persoană de a înDefniţiune. trebuinţa în totul sau în parte un lucru esclusiv în folosul seu.?)
Astfel, dreptul de proprietate, adecă facultatea ce are proprietarul
de a trage din lucrul seu tot folosul ce acest lucru poate să producă, este un drept real. Pentru ca dreptul real să aibă ființă, trebue să esiste un lucru determinat care să facă obiectul dreptului,
pe când dreptul de creanţă poate să esiste fără nici un lucru, de
pildă în obligaţiunele de a nu face. Lucrul neaparat pentru esistenţa dreptului real poate să fie mobil sau imobil, de unde resultă
că dreptul real va fi, când mobiliar, când imobiliar.
Dreptul

Drept perso-

nal. Definiţiune.

Drepturi ine-

personal

sau

dreptul de

creanţă

este

facultatea

ce are

o persoană (crediforul) de a cere de la o altă persoană (debitorul) să'i procure un folos oare care, făcând sau abţinându-se de
a face un lucru determinat. Dreptul real produce deci dominium,
adecă ne face proprietar,5) pe când dreptul personal produce numai obligaţiunea, adecă ne face creditor.
Intr'un alt sens, se numesc drepturi personale sau eminamente per-

rente persoa-

drept. Comp.

nei,

Marcadâ.

II. 402.—Codul

Italian şi Ante-proiectul de

revisuire eliminează cu desevârşire Art. 479, sub cuvânt că

clasi-

ficațiunea drepturilor este de domeniul doctrinei. Codul Olandez
(Art. 584) complectează din contra această disposiţiune, prevădend
între drepturile

»

Art. 403, 405
C. Calimach.

Art. 23 și 404
C. Calimach.

reale, ca şi

sesiune, de moştenire,
„Dritul

lucrurilor,

dice

codul

de amanet
Art.

Calimach

(405),

dreptul

de po-

și de ipotecă. V. p. 429, nota

21 din

2.

codul Calimach, se împarte în

„două:
în realuie şi personalnic.“ „ Omnium actionam... Summa diviso în da genera deducitur; aut enim în vrem sunt, aut în personam.“ Comp. şi L. 25. Dig. Lib. 44. Tit. 7.
”) „Driturile ce se cuvin unei persoane asupra unui lucru, dice Art.
403 din codul Calimach, fără privire cătră alte hotărite persoane,
se numesc realnice drituri a lucrurilor.“ V. Art. 22 din codul Ca-

%)

limach şi 405 din acelaș codice.

„Driturile ce isvoresc fâră mijlocire dinti'o lege, dice Art. 404 din
codul Calimach, sau din vre o faptă îndatoritoare asupra unui lucru
numai

cătră

nişte hotăritepersoane,

acele

se numesc

personalnice

drituri a lucrurilor.“ V. și Art. 23 din codul Calimach
mește dreptul personalnic: dritul pretențiilor.
|

care nu-
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sonale, acele drepturi care nu se referă la lucrurile esterne, ci la
însuși persoana omului, şi care sunt inerente acestei persoane. (Art.
974.) Astfel sunt, drepturile de familie, de putere maritală !) etc.

1” Dreptul real este un drept dobândit, stabilit și direct de în- Deosebireîndată asupra lucrului, pe când dreptul personal constitue numai unt eta re
titlu pentru a avea lucrul în viitor. Astfel, când sunt proprietar, am un drept câştigat asupra lucrului care face parte din patri-.
moniul meu; dreptul meu este real (fus în re); pe când dacă altul trebue să'mi transmită proprietatea, am numai un titlu în contra acestei persoane (debitorul meii) pentru a dobândi lucrul. Dreptul meu este personal (fus ad personam.)
20 Pe lângă că drepturile reale se esercită direct asupra lucrurilor, fără nici un intermediar, apoi ele sunt oposabile tuturora şi
esistă faţă cu toată lumea, adversus omnes ?), pe când dreptul personal nu are ființă de cât față cu o persoană determinată, cdver„Dritul realnic, cu atârnare cătră lucruri,
sus certam personam.
dice Art. 22 din codul Calimach, are putere lucrătoare asupra
tuturor persoanelor.“ De aceea, une ori se dice că drepturile reale
sunt absolute, ear drepturile personale relative. (Laurent. VI. 75.)

„30 Dreptulreal conferă un drept de urmărire contra terţiilor detentori3) (Art. 1790),pe când dreptul personal nu conferă aceste drepturi.
4% In fine, distincțiunea, drepturilor în realeşi personale mai serveşte încă a determina competența tribunalelor. Astfel, când un
drept real imobiliar devine obiectul unui proces, acțiunea se intentă la tribunalul situaţianei obiectului litigios. (Art. 59 Pr. Civ.)
Când dreptul care face obiectul procesului este personal, tribunalul
competent este acel al domiciliului debitorului. (Art. 58 Pr. Civ.)
moDreptul real este când mobiliar, când imobiliar, după cum el Drepturi
se esercită asupra unui mobil sau unui imobil. Nu trebue decă să biliare şi moconfundăm drepturile reale şi personale cu drepturile mobiliare și
imobiliare (V. supră, p. 403 urm.), după cum aceasta se face adese ori în practică, mai ales când e vorba de acţiuni. (Comp. Art.

58 Pr. Civ.) Acţiunele nefiind alt ceva de cât drepturile esercitate
în justiție (V. suprăâ p. 305), ele primesc caracterul drepturilor din
1) Dreptul
.se mai dice încă întrun alt sens
cu persoana în favoarea căreiael a fost
usuftuctul (Art. 557), renta viageră (Art.
2) Pentru ca: drepturile reale imobiliare să

personal, când se stânge
constituit, precum este
1639 urm.) etc.
fie oposabile celor de al Transcrierea

treile, ele trebuese să fie transcrise în condici la tribunalul situațiunei

imobilului. (Art. 722, 723 Pr. Civ. Art. 818, 819,1295, 1802 0.0.)

5): Cu

toate aceste, esistă

drepturi

reale

urmărire contra terţiilor detentori;
mobilelor.

care

nu

conferă un drept

drepturilor

1%

de Privilegii a-

aceste sunt privilegiile asupra supra mobile-

(Argum.-din Art. 1909 din care resultă că mobilele nu pot

fi urmărite prin o acţiune reală în mânele terțiilor posesoride bu-

nă credinţă.) Legea face o singură escepţiune la-acest princip în
privinţa privilegiului proprietarului. (Art.- 1730 $ 1 alineat ultim.)

or.

428

CODUL

CIVIL.—CARTEA

D.—TIT.

1.—CAP.

III.—DREPTURI REALE.

care decurg, sau mai bine dis, cu care ele se confund, de unde urmează,
că acţiunea reală poate să fie mobiliară sau imobiliară, după cum
are de obiect un mobil, sau un imobil. ') Acţiunele personale mobiliare şi imobiliare nu mai esistă însă astăzi. (V. supră, p. 406, 407.)
Proprietate,

ă
Drepturile reale în legislafiunea actuală.
Drepturile reale sunt următoarele: proprietatea întreagă

sau

usuiruet,
emn- gesmembrată (Art. 480); usufructul, usul şi abitațiunea (Art. 517575);
baticul
înfiinţa
urm.);
asupra

servituţile
care s'au
pe viitor
dreptul de
mobilelor

(Art. 576 urm.); emfiţeosa, besmanul sau empastrat de legiuitorul nostru, fărăa se mai putea
(Art. 1415); anticresa, după unii ?) (Art. 1697
retenţiune, după alţii 5) (Art. 494); privilegiile
şi asupra imobilelor (Art. 1729 urm. 1737); îi-

potecele (Art. 1746
Dreptul de

urm.); amanetul £) (Art

1685 urm.); (Lau-

rent. XXVIII. 562); şi în fine, dreptul suprafeţei şi a subfeței.
Suprafaţa sau dreptul de superficie şi subfaţa pământului apar-

superiicie. ţin, în puterea dreptului de accesiune, proprietarului acestui pământ. (Art. 489.) Usul însă a suprafeţei şi a subfeţei pamântului
poate să fie desmembrat de proprietate și să fie constituit ca drept
a parte. Dreptul seperficieă este atunci un drept real imobiliar
care consistă a avea clădiri, plantațiuni sau alte lucrări asupra

unui fond
Antieresă.
Controversă.

aparținând altui proprietar. (Comp.

Art. 758 din co-

*) Laurent. VI. 74. Demolombe. IX. 465. V. și supră, p, 405. În privinţa împărţirei acțiunelor, V. ceea ce s'a dis supră, p. 405 urm.
2) Mourlon. III. 1229, Boileux. VII. p. 144. Pothier. Hypothegues. 231
şi 232. P. Pont. Hypoth. 11. 1279.— Contră. Laurent. XXVIII. 561-568.
Troplong.

Nantissement.

573,

582.

Comp.

și C. Paris.

D.

P.

71.

2. 193.—In fine, după Aubry et Rau (III $ 438, p. 523 și 5l4tecst
și nota 9), creditorul antecresist ar putea opune dreptul seu celor
de al treile,

cu toate

că acest

drept

n'ar fi un drept real.

Dreptul de
retenţiune.

2) Mourlon. III. 1244 şi Examen critigue du com. de Troplong.
Valette. Privil. et Hypoth. 1.— Contră. Laurent. XXIX. 292.

Locaţiune

*)

Controversă..

In privința

dreptului

de locaţiune,

cestiunea

sată. V. Laurent. V, 485, VI. 75 şi XXV,

215.

este earăși controver-

9 urm. care susține că

dreptul de locaţiune conferă un drept personal. Idem. Mourlon. I.
1500 şi III. 769 bis. Demolombe. IX. 493. Marcade. Il. 364 și 459
Bermriat

St. Prix.

1. 1848.

Valette.

Propriete,

p. 20, nota

1 şi pe.

101. Cas. Fr. D. P. 61. 1]. 418. D. P.65. |. 132. Cas. Rom. Dreptul pe 1886, No. 69. Personalitatea dreptului chiriașului resultă în
dreptul Roman din legea emtorem:

„Fmtori quidem fundu necesse non

est stare colonum cui prior dominus locavii, nisi ea lege emit.“
9. Cod.

Lib. IV. Tit. 65.)— Contră.

Curte

din

Paris

care

(L.

consideră

dreptul chiriaşului ca, real. Idem. Troplong. Louage, 7, 9, 16, 20,
413. Dintre aceste dou& păreri nu mai remâne nici o îndoială că

cea dintâi este cea mai Juridică. Drepțul chiriașului este personal,

pentru

că el are o simplă

creanță

contra,

locatorului

spre

a'1 face

să se folosească de lucrul închiriat. Chiriașul fiind un creditor, ear
locatorul un debitor, nu mai remâne nici o îndoeală că dreptul chi-

riașului este persoanal. (V. cu toate aceste Art. 1441.)

DREPTURILE REALE SUB CODUL ACTUAL.
dul Olandez
eu

pot

care

definește astfel dreptul de superficie.)

să fiu proprietarul

casei aflătoare

429
Așa dar,

pe pământul altuia, după

cum altul poate să fie propriețarul pivniţei ce se află zidită sub
casa mea. (Art. 492.) Dreptul de superficie nu este reglementat
la noi ca în Belgia prin o lege specială (V. L. din 10 Ianuar
1824. Comp. şi Art. 758-766 Cod. Olandez), dar totuşi el poate
să fie stabilit prin convenţiune, sau prescripțiune. (Aubry et Rau.
II. $ 223, p. 392.) Aceasta resultă din Art. 492, după care plantațiunele şi construcţiunele aflătoare pe un pământ pot
fi ale altuia
de cât ale proprietarului pământului. *) Dreptul de superficie are
deci multă analogie cu bezmanul, şi superficiarul, care este un a:
devarat proprietar al lucrărilor aflătoare pe pământul altuia, nu
este de cât un Bezmanar în privința pământului.
In cât priveşte raporturile dintre szperficiar şi proprietarul pă- Raporturile

mântului, ele se vor regula după contractul dintre părţi, superfi- Aa

ciarul

fiind în genere

obligat la plata impositelor considerate

e Dea

ca prietarul pă-

o sarcină a folosinţei, la facerea reparaţiunelor mari și mică ete.

Pet:

In Belgia, Art. 4 al legiuirei din 1824 opreşte de a se stabili
un drept de superficie pe mai mult de 50 deani. La noi, nici o limită

neesistând

în

această

privință,

dreptul

de

superficie este ne-

limitat, şi condiţiunele lui se vor determina de părți prin convenţia lor. Tot ce am dis în privința proprietăţei suprafeței pămentului este aplicabil şi proprietăţei subfezei.
reaDupă Art. 405 din codul Calimach, drepturile reale erau ur- Drepturi

mătoarele: dreptul stăpânirei (posesiune), a proprietăţei lucrurilor, le în legea

a amanetului,

a ipotecei, a şerbirei (servitute)

şi a moştenirei. *)

') Faptul că legiuitorul nostru a modificat Art. 492 prin eliminarea
$ 2 din tecstul corespundător francez, n'are nici o însemnătate, acest paragraf fiind de prisos, după cum observă Marcadâ (II. 423)
şi Valette (Propriete, p. 146.) Faptul, de asemene, că legiuitorul
Român a eliminat în totul Art. 664 din codul francez, după care
diferitele rânduri ale unui imobil pot să aparţie la mai mulți proprietari, nu împedecă dreptul superficiei de a avea ființă, pentru că
încă o dată

ei resultă

Şi la Romani,

în deajuns

din Art, 492,

dreptul de superficie

(us superficiei)

constituea, Dreptul Ro-

un drept real asupra lucrului altuia. V. L. 10. Dig. Lib. 10. Tit. 2şi
L. 1 $ 4 şi 6. Dig. Lib. 43. Tit. 18. Aceasta este o inovațiune a
dreptului

pretorian,

căci după principiile

man

riguroase ale dreptului ci-

vil, proprietatea, superficiei nu putea fi deosebită de acea a pământului, în puterea regulei: omne quod solo edificatur, solo cect,
In cât priveşte codul Calimach, V. Art. 1507 (1125 cod. Austriac), Codul Calimach.
se dice că „dacă proprietatea unui loc este împărțită
unde
dimpreună
locului,
ființa
moştenire
după
cuvine
se
unuia
aşa încât
cu folosurile de desuptul feţei locului, ear celuilalt numai folosul

deasupra feței loculuă, atunci plata pe an care trebue s'o plătească

2)

cel al doile stăpânitor la cel întăi, se dice: edaficon, salarium.
Art. 584 din codul Olandez prevede de asemene între drepturile Art. 584 Cod.
Oiandez.
reale, dreptul de posesiune, de moştenire, de amanet şi ipotecă. In
codul Italian, din contra, Art. 479 este cu totul eliminat.
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Câteva cuvinte asupra moștenirei şi a posesiune, pe care vechiul legiuitor al Moldovei le clasifică între drepturile realnice.
Dreptul moșIntăi, în cât privește dreptul moştenirei, nu mai remâne nici o

tenirei.

îndoeală că el trebue să fie considerat ca drept real, însă legiui-

torul nu âvea nevoe să vorbească de dânsul, pentru că, acest drept
nefiind de cât dreptul de proprieţate care aparține moștenitorului asupra bunurilor moștenirei, se găseşte cuprins în Art. 479.))
Dreptul poseCât pentru posesiune, ea nu poate să fie un drept real, pentru că

pet Art nu constitue un drept sui generis, ci o relațiune de fapt, după cum
versă.
a declarat Portalis în espunerea de motive a titlului IIL.2)
Parţicularii
Aceste sunt drepturile care pot; să aibă astădi caracterul reapot ei

stabili

1-x4ay

alte drepturi lităţei. Art.

-

479

este

a

însă departe dea

RISE

fi limitativ,

u

căci acest teest

realedecâta- nici nu vorbeşte de toate drepturile reale, ci numai de trei drepcele deteri tori principale, şi anume, de proprietate, usufruct și servitute. Cât
Controversă. despre embatic, superficie, şi despre celelalte drepturi reale accesorii

care formează garanţia unei creanţe, precum sunt ipotecele, pri-

vilegiile, ete., tecstul nostru nici nu pomeneşte macar, ceea ce dovedeșşte că legiuitorul n'a înţeles a arata drepturile reale în mod
limitativ. Prin urmare, remâne bine înţeles că părţile contractante

sunt libere a stabili şi alte drepturi reale şi a desmembra

pro-

prietatea lor după cum interesul le va povăţui, proprietarii fiind
în drept a dispune de lucrul lor după bunul lor plac, se înţelege
în marginele legei. (Argum. din Art. 480 şi 620.) Numai acele
drepturi reale “care ar fi contrarii ordinei publice, precum este
bezmanul la noi, n'ar putea fi înfiinţate pentru viitor. ?) (Art. 5.)
:) Comp. Demolombe. IX. 478. Laurent. VI. 83. V. cu toate aceste
Durant. IV. 236 care face din dreptul moștenire! un drept reala parte.
2) V. Locr6. Legisi. civ. IV. p. 80. Laurent. VI. 82 și XXXII. 264. Troplong. Prescription. I. 233. "Van. Wetter. Drept Roman. LI. $ 143.
Aubsy et Rau. II. $ 177. p. 70. Toullier. D. IL. (partea 1) 78. „Possessio
potius în facto quam în jure consistit. „Possessionem enim vrem facti
non juris esse.“ (L. 1 $3. Dig. Lib. 4î. Tit. 2.) V.şi legea 19, Dig.
Lib. 4. Tit. 6, unde se dice: possesio autem plurimum facti habel.
—Contră. V. cu toate aceste Demolombe, IX. 482 şi Ducaurroy,

II, 69, după care posesiunea ar fi un adevarat drept asupra lucru-

lui, un drept real deosebit de dreptul de proprietate. V. şi Duranton (IV. 245), după care redactorii codului francez ar fi admis teo-

ria dreptului

canonic,în care posesiunea ar fi fost considerată ca

un drept real, ceea ce este foarte problematie.
3)

Comp.

şi autorită-

ţile citate de Troplong, Prescription, IL. 234 urm.
Laurent. VI. 48—86. Ducaurroy. II. 69.—Contră. Y. cu toate aceste
Demolombe, IX, 113 urm. și Arntz. L. 900, după care particularii
war putea stabili alte drepturi reale şi alte desmembrări al drep-

talui proprietăţei

de cât acele admise

de lege. Nu văd însă întru

cât ordinea publică ar fi interesată la limitarea

drepturilor reale.

-

TITLUL
Despre

II.

proprietate. 1)

Consideraţiună generale asupra proprietăței.— Necesitatea

ei.

Proprietatea este un fapt constant și universal în toate ţările şi
în toate timpurile. Ast-fel, omul în starea primitivă şi selbatică
are conştiinţă că este stăpân asupra armei sale, asupra vânatului
ce a ucis, şi asupra colibei în care se adăpostește el şi cu familia,

lui. El nu s'a gândit încă la, foloasele proprietăței imobiliare, dar
va veni timpul când nomadil statornicindu-se locului, va ara, va
semăna, va săcera, punând stăpânire şi pe pământ. Cu cât omul
se

şi păşeşte

desvoltă

în calea

atât el simte

cu

progresului,

deci

desvoltându-se în inima sa dorința de a fi proprietar și de a munci
di şi noapte spre a'şi ajunge scopul. EL uită necazul şi durerea muncei, când se gândește că resultatul ostenelelor sale are săi

deie un patrimoniu care are săi înlesnească traiul și să'l facă neatârnat.

Ideea

de

proprietate

îndeamnă

deci pe

om

la muncă

şi

1 face această muncă mai uşoară. Proprietatea este deci naturală

şi necesară omului; fără dânsa organisaţiunea, socială este cu neputinţă. Cu toate acestea, proprietatea a fost atacată cu înverșunare,
mai ales în timpurile din urmă, de cătră o sectă pernicioasă pretinsă
umanitară, aşa în cât un spirit bolnăvicios și paradocsal a mers pănă
a dice că proprietatea este o spoliațiune, că proprietatea este furtul. 2) Proprietatea este cu neputinţă, dice acelaş utopist, pentru că
ea este omoritoare; ea este cu neputinţă, pentru că ea este muma
tiraniei şi negațiunea egalităței. Va se dică, destrugerea proprietăței

nu numai

se urmărește,

cum

nimăruia, după
1). După

rubrica

sub

că

cuvânt

pământul

nar

fia

susținuse precursorii revoluțiunei franceze, 3)

noastră,

cum

se află ea redactată,

legiuitorul

ar fi Inesactitate

pe când de tecst.
trebuit să se ocupe în acest titlu numai despre proprietate,
și
articole,
trei
în
el în vealitate tratează despre dânsa de-abia
ose
disposiţiuni
celelalte
Toate
489.
şi
anume, în Art. 480, 481
mijloc dea
cupă despre accesiune, care pare a fi considerată ca un
în
figureze
să
trebuit
fi
ar
care
dobândi proprietatea (Art. 645), și
prin aceasta,
cartea a III-a. Acest viciii de clasificare se esplică însă de cât coneste
nu
că dobândirea proprietăţei lucrului accesoriu
Il. 404.)
secința proprietăţei lucrului principal. (Comp. Marcad6.la propribte?
que
2) V. cartea lui P. J. Proudhon intitulată : Quest-ce
între oa3) V. discursul lui J. J. Rousseau asupra, originei inegalităţei
meni,

partea

a II-a. V. și Montesquieu.

Esprit

des Lois. Lib.

26,

ete.—
Cap. 15. Mably (de la lgislation), Mirabeau, Babeuf, Brissot
în
desvoltare
mare
o
luat
au
care
comuniste
şi
Jdeele socialiste
1848,

Franeia,

mai

ales în urma

revoluțiunei

de

la 1830

şi de la

Pă.
își trag origina lor din seriptele lui Platon şia lui Aristotel
comuniste,
idei
ei
şi
propagat
au
latine
şi
-grece
rinții bisericei

.
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cuvânt de egalitate!

inegalitatea bunurilor

Cine nu vede însă că

este consecinţa fatală a inegalităţei

facul-

tăţilor omenești. Eată doi oameni, într'adevăr, din care unul este
muncitor și econom, ear celalalt trândav şi râsipitor; se înţelege
că cel dintăi va şti să agonisască
un capital, ear cel de al doi-

lea va fi vecinic

sarac.

Și cu ce drept oare

veni-va râsipitorul

să împartă cu muncitorul?... sub cuvântul de egalitate? Dar pe
lângă că aceasta ar fi o dispoere, apoi egalitatea va esista numai pentru un fimp foarte scurt, căci muncitorul va aduna earăşi
ceea ce râsipitorul va cheltui fără nicăo socotinţă. Egalitatea astfel înţeleasă este deci cu neputinţă. Care este necesitatea unei revoluţiuni sociale, când de abiea eşim din una? Transportându-ne
întradevăr, nu cu mult, ci numai cu vro 40 de ani înapoi, vedem că
o clasă privilegiată, protipenda, avea singură toate drepturile şi toate
onorurile, fără a suferi nici o sarcină, pe când poporul, pentru a
întrebuința cuvintele unui scriitor modern, ') se perdea în umbră...
în părăsire, în ignoranță... poporul şerbit boerescului, poporul pe
capul căruia toţi erau stăpâni, toți: vatavi, arendaşi, proprietari,
slujitori, cenuşeri, ţircovnici, revisori, sameşi, ispravniti, judecători,
directori, miniștri, domn, sultan și împarat!.... poporul supus la
beilicuri, supus la biruri, supus la dare de flăcăi la oaste, supus
la bătae cu biciul, supus la supliciul fumului prin temnițe, espus la

toate capriciile crude a soartei, la toate miseriile morale şi fisice,

plecat la toţi, fie indegeni sau străini, sărăcit, înjosit, cuprins de
groază din copilărie pănă la moarte, și neapărat de lege nici macar
în contra crimelor !... In această societate tiranică, în care unii. erau
asupritorii, ear cea mai mare parte asupriții, nici nu putea să fie
vorbă de egalitate inaintea legei, căci alta era pedeapsa ce se cuvinea, evegenistului sau omului mai de îspravă, şi alta acea a omului din popor.?) Ei bine, o revoluţiune socială s'a deseverşit, şi

această tristă stare de lucruri s'a desființat ; am dobândit în fine

şi noi ceea ce alte popoare dobândise cu o jumatate de secol
mai înainte, egalitatea, căci astădi, mici şi mari, suntem cu toţii
egală inaintea legei. (Art. 10 Constit.) Să fim mândri de acest progres, şi să știm a pune în practică această egalitate, fără de care
însă teoria lor asupra proprietăţei se esplică prin disprețul lucrurilor lumești, caritatea și abnegaţiunea lor. V. Laurent. VI.
89, 90.
') V. admirabila întroducere a lui Vasile Alexandri la scrierile
lui
Constantin Negruzzi, p. 11. (Libr. Socec. Bucureşti, 1872.)

?) Eată întradevăr ce găsim în Art. 253 $ 7 şi 9 din codul
penal al
Moldovei : „Cel
ce

va jura

strâmb,

să se bată

la trei locuri

pe ai
hță, şi să se globească la cutia milelor; ear dacă
vinovatul
va
fi eugenist, se va, spăsi cu inchidere la monastive,
pe şase luni.—
Cel ce va

muta pietre de hotar, sau le va scoate din locul lor
Şi
de va fi din

le va lepăda,

cei proști, să se bată la fața locului,
ear de va fi din cei mai de ispravă, să se globească
la cutia milelor,“ ete,
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mai fi de cât o tiranie; dar să ne

-

|
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mulțămim cu

densa, şi să nu urmărim egalitatea condiţiunelor sociale, care este
nu numai negaţiunea muncei, dar şi a libertăței omului. Ori cât
Sar dice deci, şi ori cât sar face, ori care ar fi dorințele și poftele

pretinşilor

reformatori, proprietatea

va

remânea

vecinic

în

picioare, pentru a protesta în contra teoriilor stranie şi vătămătoare, căci ea având legături strânse cu familia, destrugerea ei ar
avea de consecință perderea familiei şi desființarea celor mai no-

bile sentimente ale sufletului omenesc!
Definiţiunea
Art 475 $
sunt ale lui,
L. rurală de
din L. de la

1.
cu
la
15

şi caracterul

proprietăţei.

Veri cine (particular) poate dispune liber de bunurile ce modifieaţiunele stabilite de legi. (Art. 480 C. C. Art. 7
1864. V.L. din 13 Fevruar 1879, p. menţinerea Art.7
Aug. 1864. Art. 537 $1C.Fr.)

Art. 480. Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura și

de a dispune de un lucru în mod esclusio 1) și absolut, însă în limitele de-

terminate de lege. (Art. 475 $ 1, 479, 481 urm. 489 urm.575, 581 urm.
585, 586 urm. 841, 1306, 1310 C. C. Art. 13. L. din 10 April 1874 p.
esplorare de obiecte antice. V. şi L. din 3 April 1882 p. regularea pro-

prietăţei imobiliare în Dobrogea, precum și L. din 10 Martie 1884 prin
care se modifică unele disposițiuni din L. de la 1882. Art. 7 L. rurală

şi L. din 13 Fevruar 1879. Ant. 544 C. Fr.)
Proprietatea, este dreptul natural de a se servi, dea se bucura,
şi de a dispune de un lucru în modul cel mai absolut, în limitele
şi sub condiţiunele

determinate

de lege, fără

a jigni drepturile ce-

lor de al treile.?) „Proprietatea lucrurilor socotindu-se ca
dice art. 462 din codul Calimach (354 Austriac), este
aceea, prin care face cineva disposiţie pentru fiinţa şi
lucrului seii după a sa voinţă și plăcere, depărtând dintru
ori cine

pe

altul.“

Propristatea

cuprinde

tendi), sau dreptul

trei drepturi principale:

un drit,
puterea
rodurile
aceasta
|

1* asul (jus 4-

Drepturile

de a se servi de un lucru, de al întrebuința p„oprietatea.

fără a nimici fiinţa; 20 folosința (jus fruendi), sau dreptul
percepe fructele ce produce lucrul (Art. 482 urm.); 3” şi în
abusul (jus abutendi),%) sau dreptul de a întrebuința lucrul în
definitiv, de a'1 transforma, de pildă, de a înstrăina, de al

de a
fine,
mod.
des-

*) 'Tecstul francez nu vorbeşte de această esclusiune, însă ea vesultă
implicit din absolutismul dreptului de proprietate. Laurent. VI, 102.
2

Legile Romane

nu

definesc proprietatea,

însă autorii au

toarea definițiune: jus utendi, fruendi et abutendi ve sud, quatenus
juris ratio patitur. Intrun sens mai larg, se înțelege prin proprietas sau dominium, toate bunurile care fac parte din patrimoniul

nostru: „toate cele ce se cuvin cuiva, toate ale sale trupești Și netrupești lucruri, se numesc averile lui şi alcătuesc proprietatea lui.“

3)

(Art. 461 Cod. Calimach. A. 353 Austr.) V. și L. 49 Dig. Lib. 50, tit. 16.
Cuvântul a abusa însemnează astădi nu numai dreptul dea dispune

de lucrul seu, dar încă de a

destruge,

|

dat urmă- Dreptul Ro-

de al desființa, (V, Art.

man.
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truge, de al desființa.!) (V. cu toate aceste Art. 359, 361, 362
Cod. Pen.) Aceste trei drepturi pot să aparție la una și aceeaşi
persoană ; în asemene

caz, proprietatea

se dice plină, plena în re

potestas.?) (Înstit. Lib. II. Tit. 5. $ 4.) Când aceste drepturi nu
aparțin la aceeaşi persoană, proprietatea este desmembrată. Dreptul de a se servi de un lucru se numește us.5) (Art. 565 urm.)
Dreptul de a întrebuința lucrul şi de a percepe fructele se numeşte
usufruct sau folosință. (Art. 479, 517 urm.) Dreptul de a dispune
păstrează denominaţiunea de proprietate, însă când asemene drept
aparține unei persoane fără celelalte drepturi, el e numele de nudă
proprietate (Art. 805), nuda proprietas.*) (Instit. Lib. II. Tit. 5. $ 4.)
Drept escluDreptul proprietarului este esclusiy. (480.) Aceasta însemnează
siv şi absolut,
că el poate, pe de o parte, să facă singur în limitele legilor ceea
ce vrea cu lucrul seu, ear pe de alta, să împedece pe cei de al
“treile de a se atinge de dânsul.5) Proprietatea cuprinde deci două

Art. 476. Cod.
Calimach.

476 cod. Calimach); pe când la Romani, cuvintele abuti sau abusus
însemnează numai dreptul de a dispune de lucrul seu: expedit enim
veipublice ne sua ve quis male utatur. (Ş 2 Instit. Lib. L. Tit. 8.)
1) „În puterea dritului ce are fiște cine, dice Ast. 476 din codul Calimach (362 Austriac), de a dispune neîngrădit pentru ale sale, poate cel desevârșit proprietar, dacă de cătră legi anume nu va fi oprit,
să întrebuinţeze regulat al seu lucru după a sa plăcere, sau să]
lese neîntrebuințat, poate să” strâce de istov, sau să'l deie a alții
întreg, sau în parte, ori să'l părăsască, sau săl lepede cu totul.“
2)

Usul.

3)

(V. și Art. 593, 632, 1795 C. C. Art. 722 $ 2 Pr. Civ.)
„Când

tot la

dritul

aceeași

fiinţei lucrului

împreună

cu

dritul folosului sunt unite

persoană, (lice Art. 405 din codul

Calimach (356

Austriac), atuncea, dritul proprietăţei este desevârşit şi neâmpărțit.“
Usul dă în tot-deauna dreptul și la o parte din fructe (Comp. Art.

471,

479,

480,

565,

570

urm.);

de

aceea,

atât legiuitorul

nostru

cât şi acel francez cuprinde sub numele de Bucurare sau folosință
şi dreptul de a întrebuința lucrul (usus sau jus ufendi.)
*) Tot aceleași drituri au și cei nedesevârşiți proprietari, dice Art.
477 din codul Calimach (363 Austriac), adecă proprietarul fiinţei
(nudul proprietar), și a folosului, cu această numai deosebire, că nici
unui

nici altul, nu

poate

să facă sau

să uneltească ceava spre vătă-

_ marea driturilor celuilalt.“ V. și Art. 466 cod. Calimach (357Austr.)
*) Ori cine ar pretinde vre un drept asupra lucrului altuia, de pildă
o servitute,

Coproprietate.

ar trebui

deci

să'] dovedească, chiar

când proprietarul

ax fi reclamant. (Art. 1169.) Reus in exeipiendo fit actor.
Din faptul că proprietatea
este un drept esclusiv, resultă că mai

multe

persoane

nu

pot să aibă în acelaşi

timp

proprietatea

totală

a aceluiași lucru. Se poate însă întâmpla ca un lucru să aparţie
în comun la mai mulţi coproprietari de o dată (condominium pro
îndiviso, sau communio); însă în asemene caz, dreptul de proprietate a lucrului considerat în totalitatea, sa aparţine tuturor pro-

prietarilor

în deosebi:

împreună

consideraţi

în mod

„Et ast Celsus filius duorum

colectiv,

quidem

ear nu

fie cărui

în solidum domi-

niuin, vel possessionem esse non potest: nec Quemquam parlis cor-
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elemențte principale, unul positiv şi altul negativ. (Arntz. |. 906.)Dreptul proprietarului este în princip absolut și nemărginit, afară
de escepţiunele pe care le vom vedea mai la vale. El poate deci
face cu lucrul seu tot ce nu este oprit, sub condiţiunea, însă de
a nu jigni drepturile celor de al treilea. !) (V. înfră,p. 438.)
Proprietatea conferind un drept esclusiv şi absolut proprietarului, Monopolurile
proprietarilor.
drepturile publice conferite unui particular trebuesc respectate, întru detârgugoare.
cât sunt constituite în mod valid, şi proprietarul are a le esercita, ca şi

când ar fi vorba de nişte drepturi patrimoniale ale dreptului privat. Ele trebuesc respectate, chiar dacă ar fi contrarii dreptului de

proprietate a diferiților locuitori din localitatea. *)

poris dominum esse sed, totius corporis pro îndiviso pro parte domânium

L. 5 $ 15

habere.

în medio,

Dig.

lib.

13. Tit. 6.)

Coproprietarii unui lucru nu pot dispune de densul de cât cu
consimțemântul tuturora, și refusul unuia din ci ar fi de ajuns pentru a împedeca ori ce act de disposiţie: în re enim pari, potiorem
causam esse prohibentis constat. (L. 28. Dig. Lib. 10. Tit 3. V. Şi
L. 11. Dig. Lib. 8. Tit. 5.) Fie care coproprietar poate însă să dispue
de partea sa indivisă, s'o deie, s'o ipotece etc. „portionem propriam,
rebus necdum divisis, nemo prohibetur titulo donationis în alium

Dreptul coproprietarilor.

transferre.« L. 12. Cod. Lib. 8. Tit. 54. V. și [+ unică Cod. Lib. 8.

”)

'Ţit. 21, precum și L. 3. Cod. Lib. 4. Tit. 52.
Nici un coproprietar nu poate fi silit a remâne în indivisiune.
(Art. 728.) Communio est mater rizarum,.
Ast-fel, proprietarul dintro comună este liber a vinde pe proprietatea sa diferite producte de grădinărie, fără a putea fi oprit de
primăria, locală, sub cuvânt că ar fi deschis o piaţă publică. C. Bucuveşti. Dreptul pe 1886. No. 17. (Comp. Art. 6 din L. comerţului ambulant de la, 17 Martie 1884, care permite vândarea productelor de
grădinărie, fără o autorisare prealabilă. V. şi Art. 71 $ 8 din legea
comunală de la 1864, după care numai primăria poate ficsa locul
unde are să se deschidă o piaţă publică.)
Astfel, proprietarii de astădi ai tărgurilor din Moldova dăruite prin
hrisoave Domnești la diferite persoane, sunt in drept a se bucura
de aceleaşi drepturi

pe care le aveau şi autorii lor, cum de esemplu,

şi
de a percepe tacse de besman de la locuitorii târgurilor, precum
Condin
12
Art.
etc.
spirituoase
alte plăţi pentru speculă de băuturi
stit. mărginindu-se la desfiinţarea monopolurilor de clasă și neatingând drepturile câștigate asupra lucrurilor de diferitele persoane
pitării
“în mod isolat, monopolurile de băuturi spirituoase, căsăpii,
le aveau

etc. pe

care

Vaslui,

Peatra,

tul pe

1884,

unii proprietari

din

vechime

subsistă

şi as-

a scapa
tăqi, și singurul mijloc care'l au locuitorii târguşoarelor de
dreptupara
rescum
a
de
este
tăței,
proprie
ale
ii
privileg
de aceste
e
târguril
pentru
făcut
şi
s'a
ce
ceea
rile esclusive ale proprietarilor,
Stefănești

ete.

Cas.

Rom.

şi

Curtea,

din

lași sub

preşed. d-lui G. Liciu. Bulet. Cas. S-a 1. pe 1884, p. 925 şi DrepNo. 14.

No. 68..Comp. şi Curte din Bucureşti. Dreptul pe 1879.

Aceste monopoluri

de măcelărie, brutărie,

băuturi şi al-

L.
tele sunt desființate numai în cuprinsul vetrei satului. (Art. 21d-lui
președ.
sub
"Tutova,
Trib.
ă.
—Contr
1864.)
August
15
rurală din
Sc. Popescu, Dreptul pe 1887, No. 88,

Monopoluri
de brutării,
căsăpii ete.
Controversă,

436
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Proprietarul avend dreptul de a dispune de lucrul seu, cestiunea
este de a se şti dacă părţile pot să deroage la acest drept
poate opri niciîn totul nici prin convenţiunea lor? Cu alte cuvinte, pot eu să vând, sau să disparte iberapun de un lucru prin donaţiune sau testament în favoarea altuia,
a bunurilor. sub condițiunea că noul proprietar să nu poată dispune de lucrul
Controversă,.
seu? Alienabilitatea fiind un atribut al proprietăţei, şi interesul public voind ca bunurile să remâe în -comerţ, trebue să decidem că
părțile nu sunt în drept a mărgini sau a opri în totul ori în parte
„dreptul de liberă disposiţiune a bunurilor. (Argum. din Art. 5,480 . şi 1306.—V. şi Art. 1310, după care dreptul de a înstrăina un
lucru nu poate fi oprit de cât în puterea unei legi.) Viitorii soți pot
Convenţiunea

părților nu

întradevăr să declare fondul

Proprietatea
este vecinică,

Proprietate
vremelnică,

și revocabilă.

dotal inalienabil, stipulând regimul

dotal, însă pentru aceasta a trebuit o lege specială (V. Art. 1235
urm.), ceea ce dovedeşte că părţile nu pot scoate un lucru din
comerţ de cât în puterea unui tecst de lege. (Comp. și ceea ce s'a
dis sapră, p. 380.) Proprietarul nu poate deci renunța la libera
disposiţiune a bunurilor sale, şi dăruitorul sau testatorul nu poate
s'o oprească nici pentru tot-deauna, nici pentru un timp determinat,!) Când legiuitorul dice că proprietatea este absolută, el dice în
acelaşi timp că ea este irevocabilă şi vecinică;, de aceea, se şi
dice la noi a vinde sau a cumpara de veci. Proprietatea nu se
stânge deci prin trecerea unui timp determinat, căci după moartea
proprietarului, ea trece la moştenitorii sei. (Art. 644, 650 urm.)

Proprietatea nu este însă irevocabilă prin esenţa sa, ci numai prin

natura sa, căci însuși legiuitorul admite o proprietate vremelnică
şi revocabilă. Astfel, trimeşii în stăpânire a bunurilor unui absent
(Art. 117), primitorul unui dar revocat pentru ingratitudine (Art.
834), şi usufructuarul a cărui usufruct a încetat prin abusul seu
(Art. 558), au o proprietate vremelnică, şi revocabilă.?)
Aceste nu sunt singurele casuri de revocaţiune a proprietăţei,
căci proprietatea poate să devie temporară, și revocabilă, prin convenţiunea părţilor, ele fiind libere de a dispune de bunurile lor
numai pentru un timp determinat, de vremece Art. 480 le dă
dreptul de a dispune de averea lor în modul cel mai absolut. Părțile. vor putea deci stipula o proprietate revocabilă. 3)
) Lawent.

VI. 103. Toullier D. INI. (part. II) 488. Aubry et Rau.

$ 191,p.157.

Cas. Fr, D.P.

52. 2. 245. V.—Contră.

53.

Troplong.

1.

191.

YV. şi D.P.

Donations.

48

|. 271.

II.

2, 68. D.P.

2) V. şi Art. 338, după care tatul sau soţul remas în viaţă este pro-

prietar în calitate de usufructuar a venitului averei copiilor pe un
timp determinat, adecă pănă la emanciparea sau ajungerea, copilului la vârsta de 20 de ani.
5) Laurent. VI. 111-113.—Contră. Demolombe, 1X. 546, după care concesiunea pentru un timp determinat n'ar fi translativă de proprietate. Nu trebue să confundăm, după cum fac mai mulţi autori (V.
de pildă Aubry et Rau, [I. $ 220 bis, p. 357-366),: casurile de mai
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după cât am

vădut,
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să întrebuințeze

lucrul

Restricţiuni

seu in modul cel mai absolut, însă în limitele determinate de lege,!) In droptal de
sau de regulamente. Tecstul nostru nu vorbeşte, ce e drept, de regulamente, însă se înţelege că și regulamentele vor mărgini dreptul de proprietate, când aceste regulamente nu vor fi contrarie legilor şi Constituţiunei. ?) (Art. 93 Constit.) „Dritul proprietăţei lucrurilor se mărginește, dice Art. 467 din codul Calimach (358
Austriac), sau de cătră legi, sau de cătră judecătorească hotărire,
precum la tocmele și orânduirea voinței cei de pe urmă; însă cu
toate acestea, proprietatea lucrului remâne desevârșită. “
Omul poate chiar prin voința sa să restrângă în profitul altuia
dreptul de a dispune într'un mod absolut de proprietatea sa, de
pildă

obligându-se

cătră

aliul

a nu

clădi pe

locul

,

seu.

sus în care proprietatea este vremelnică, cu casurile în care proprietatea este desființată când ea se transmite sub o condiţiune reso:
lutorie espresă sau tacită (V. A. 1019, 1157 urm. 1371 urm. 829, 830,
836 urm. 847
casuri, acel a
n'a fost nici
mene casuri a

urm. 936 urm. 992 urm etc.), căci în toate aceste
cărui proprietate a fost desființată se socoteşte că
o dată proprietar. Nu se poate deci dice, că în aseesistat o proprietate vremelnică. Laurent. VI. 104-110.

D “Ast-fel, proprietarul nu poate dispune de
mitele

averea sa de

cât în li- Restricţiuni

porţiunei disponibile (Art. 841 urm.); proprietatea rurală dată care resultă,

ţavanilor prin legea de la 15 August 1864 nu poate fi înstrăinată din legi spetimp de 30 de ani de cât cătră comună su un alt sătean (Art. 7
”

L. vurală şi L. din 13 Fevruarie 1879. Art. 20 și 133 Constit.) Cesiunea pentru un timp determinat de a face puțuri

de păcură pe

o proprietate rurală se consideră ca o vândare, ear nu ca o locaţiune, și ca atare este înadmisibilă. Cas. Rom. Bulet pe 1884, p.
525. Proprietarul nu poate cultiva tutun pe pământul seu de cât

pentru regie, sau pentru esportaţie (Art. 2. L. din 6 fevr. 1872);
nimine nu poate face fabrici de chibrituri sau de cărți de joc de
cât pentru stat sau pentru esportaţie. (L. monop. chibriturilor și a
cărţilor de joc din 1886.) etc. Legiuitorul prevede de asemene mai

multe restricţiuni la dreptul de proprietate în titlul servituților. V.

de pildă Art. 607, 610, 612, 613, 620, etc.

2)

V. de pildă

Art.

491,600,

607,

610,

care

vorbesc

de regulamente. Regulamente.

—Ast-fel, n'aș putea zidi, sau face reparațiuui pe locul meu fără
învoirea comunei (Comp. Art. 18. $ 16 şi 20 $ 18. L. Limbr.) și
fără a mă

conforma

regulamentelor

p.

espropriare

din

1864.

Autoritatea, municipală

' acordarea
să amâe

comunale

Art,

73,

77,

nu este însă în

L.

Comun.

privința
din

nici să

drept

aliniă-

1864

etc.)

refuze, nici

permisiunei de clădire cerută de un proprie-

tar, când el se conformează regulamentelor în
preşed. D-lui 1. Rădoi. Dreptul pe 1885, No.
mnistrativ al Moldovei, Tom.I, p. 191, 202,
multe disposiţiuni care au de scop curețenia
raşelor.—Calcarea

în

(Comp. Art. 19. $ 4 Constit. Art. 79 L.

vei și lărgire! stradelor.

regulamentelor

rea administrativă sau de

făcute

vigoare. Trib. Ilfov sub
47. V. în manualul ad203, 205, 208, etc. mai
și înfrumusețarea o-

după

cătră autorităţile

lege

de cătră

municipale

pute-

constitu-

eşte o contravenție polițienească. (Art. 385 $ 5 şi 393 $4 Cod. Pen.)
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de proprietate

care

resultă

drepturile
din legi și regulamente, mai esistă încă o restricţie, despre care
private.

legiuitorul nu vorbește, şi anume, aceea care resultă din conflictul
drepturilor private. Dreptul de proprietate este într'adevăr mărginit, de şi legea n'o spune formal, prin dreptul egal al celorlalţi
proprictari. Proprietarul nu poate deci să întrebuinţeze lucrul seu

în aşa mod în cât să jignească dreptul altora.) De câte ori deci,
usând
acelaş
(Cas.
nu va

de dreptul meu,
timp și dreptul
Rom. Bulet. S-a
avea loc, dacă

voi aduce o pagubă unui vecin, jignind în
seu, de atâte ori voi fi datora/l despăgubi
1 pe 1886, p. 922); pe când despăgubirea
am produs o daună fără a jigni dreptulal-

tuia. Astfel, deşi prin înalțarea unei clădiri asupra locului

ă

meu

aș

aduce o daună vecinilor, întunecând vederea lor, totuşi nu le datorese pentru aceasta nici o despăgubire, pentru că nu jignesc
întru nimie drepturile lor, de vreme ce proprietatea lor nu le dă
dreptul de vedere asupra locului meu, pe când proprietatea mea
îmi dă dreptul de a zidi pe acel loc. Nu esistă deci în specie conflict între două drepturi, ci numai dreptul meu de care pot usa,
chiar când aş produce o daună, destul e numai ca se nu aduc
nică o jignire dreptului altuia. Să presupunem însă că clădind pe
locul meu o usină, fumul acestei usinear trece pe proprietatea ve-

cinului şii ar corupe aerul. In asemene

caz, este necontestat căi

datoresc o despăgubire, pentru că eserciţiul dreptului meu aduce o
jignire dreptului seu. Dreptul meu este deci de astă daţă în conflict cu dreptul altuia?)
Proprietatea
Proprietatea poate să aibă de obiect toate lucrurile mobile și
mobiliară.
imobile care sunt în comerţ. Proprietatea mobiliară nu se bucură
însă de protecţiunea şi garanţia de care se bucură proprietatea
imobiliară. Astfel, lucrurile mișcătoare se prescriu prin faptul po- sesiunei lor, fără să fie trebuința de vre-o curgere de timp, pro| 1)

”)

„Deobşte

întru

atâta

numai

are

loc neîngrădita

întrebuințare

dri-

tului proprietăței lucrurilor, dice Art. 478 din codul Calimach (Art.
364 Austriac), în cât prin aceasta pu se vatimă driturile umua al
treile, nici se calcă cele de cătră legi orânduite îngrădisi, spre pă-

zirea și sporirea binelui obștesc.“
V. Laurent. VI. 136-139
let. pe

1886,

p.

922.

-

și Ante-proiect. II. p. 42. Cas. Rom. Bu-

Comp. şi Trib.

Ialomiţa.

Dreptul pe 1885, No.

45.— (Vedi motivele acestei hotărîri.) V. şi legea 8 $ 5. Dig. Lib. 8.
Tit. 5, unde se dice că fie-care poate face pe fondul seu ceea ce
voeşte, sub

condiţiune

ca nimic să nu

treacă pe

locul

altuia:

„in

suo enim alii hactenus facere licet, guatenus nihil în alienum îmmittat: fumi autem, sicul ago, esse immissionem.* Comp. şi Art. 478
Cod. Calimach citat supră, în nota 1.—V. în Laurent (VI. 140155) aplicațiunea acestei restricţiuni la construcțiuni de acarete,
fabrici, usine, teatru, stabilimente insalubre, case de toleranţă etc,
In privinţa industriilor insalubre, V. Regul. din 1875, publicat în

Monitorul

Oficial No.

156

din

1875.
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prietarul putând să le revendice timp de trei ani de la cet deal
treilea detentori, la caz de furt sau de perderea lor.!)
Proprietatea, în accepțiunea adevarată a cuvântului, nu se în- Proprietatea

ţelege de cât pentru lucruri corporale, însă cuvântul proprietate hotie înse aplică şi la lucrurile incorporale (precum creanţe, bilete la ordin,
polițe?) etc. (Art. 277 Cod. Com.), pentru a arata dreptul esclusiv

ce are proprietarul de

a se servi

şi de

a dispune de

dânsele.

Astfel, sub numele de proprietate literară, artistică sau indus- Proprietate
ială
:
:
ați
literară, artrială,
se înțelege
dreptul esclusiv; al autorilor,
artiștilor
şii inven _ tistică,
indastatorilor

asupra,

valorei

băneşti a composiţiunelor, operelor de artă

sau invenţiunelor lor.%)

trială.

-

1) At, 1909. V. și Art. 972 unde se dice că dacă lucrul ce cineva s'a
obligata da succesiv

la două

în posesiune se preferă,

chiar

persoane

când

este mișcător, persoana pusă

titlul

stu

ar fu posterior în

dată, numai posesiunea sa, să fie de bună credinţă.
2)

Proprietatea

biletelor la ordin

se transmite

prin gir,

faţă

cu păr- Bilete la or-

ţile şi cu cei de al treile, chiar dacă este vorba de efecte civile, fără

din.

ca să fie nevoe de notificarea prevădută de Axt. 1393 C. C. Cas. Rom.

Dreptul pe 1887, No. 81. Bult. Cas. S-a I. pe 1872, p. 19%.
3) V. Aubry et Rau. II. $ 190, p. 152 urm. Proprietatea literară şi Legea presei
artistică esistă şi la noi. V. Art. 1 al legei presei din 1 April 1862. din 1862.
V. şi Regul. p. aplicarea acestei legi din 24 April 1862 în colecția

lui Pastia p. 53 al apendicelui de la urmă. V şi Art. 339 urm. din
cod. pen. care pedepseşte

contrafacerile de scrieri, compuneri

mu-

zicale şi desemnuri. Tribunalul de Ilfov, sub președ. d-lui M. Julian,
recunoaşte

că proprietatea literară esistă şi la noi, qicând însă că

nici o lege

nu

reglementează

acest: drept, scăpând din vedere legea

presei. (V. Dreptul pe 1887, No. 38. Comp.
pe

1881,

No.

13.) Asupra

proprietăţei

şi Trib. Ilfov. Dreptul

literare V. Laurent.

Dreptul

internațional. III. 326.—După trecerea de 10 ani de la moartea autorului, ori ce operă pică în domeniul public, şi fie-care este liber
a o reproduce. (Art. 10 L. Presei din 1862.)
Titlul unui

diar

este o proprietate

direct, nici indirect. V. Tribun. Ilfov,

care

nu

se poate atinge Nici Titlu de diar.

sentința

citată

(Dreptul

pe

_1887, No. 38) şi Cas. Fr. D. P. 81. 1. 24. Idem. D. P. 69. 3.7.
Numele patronomic constitue de asemene o proprietate și se Nume patro-

poate constrânge pe un autor a şterge dinti”o carte numele între-

buinţat. (Tribun. Paris în procesul E. Zola și Duverdy.) Dreptul pe
1882.

No. 21. V.

Şi pseudonimul

şi D. P.

79. 2. 100.

nomic.

'

este proprietatea, acelui care Va adoptat, şi prin Pseodonim.

urmare poate fi revendicat. D. P. 59. 1. 248. D. P. 69. 2. 224 și 3.90.
Firma înscrisă de un neguţitor constitue și ea o proprietate es- Firma unui
clusivă, (V. L. p. înscrierea firmelor din 18 Martie

1884 și Ant. 6 L. comerciant,

din 15 April 1879) (comp. Tribun. Ilfov. Dpreptul pe 1888 No. 1), însă apart 1884,
tribunalele comerciale sunt incompetente chiar între comercianți de a
statua asupra proprietăţei ei. (C. Lyon. Dreptul pe 1882. No. 38.)
'Tribunalele comerciale sunt incompetente de a judeca și cestiunele
relative la proprietatea, literară, cu toate că productul acestei proprietăți este dat publicului spre vândare. Trib. Ilfov sub președ.
d-lui 1. Rădoi. Dreptul pe 1884. No. 51.

În privinţa, proprietăţei mărcilor de fabrică şi de comerț V. I. Măroi. de fa
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Produse fotografice.

Proprietatea,
scrisorilor,

CODUL

CIVIL.—CARTEA

I.—TIT. I.—ART.

481 C. C. 19 CONSTIT.

Produsele fotografice sunt şi ele nişte adevarate producţiuni artistice susceptibile de a da naştere în profitul autorului lor unul
drept de proprietate aparat de legi.!)
Scrisorele pe care o persoană le adresează altuia se consideră
în genere și în princip ca proprietatea acelui cărui sunt adresate,
cu această restricție însă, că ele nu pot fi publicate fără autorisarea autorului lor. (Tribun. Paris. V. Dreptul pe 1888, No. 1.)
Persoana de la care emană o scrisoare poate deci în mod valid
să manifeste intenţia de a reţine proprietatea ei, judecătorii fondului fiind suverani apreciatori a acestei intențiuni.”)
„Despre

espropriare
(Bestricţiuni

pentru
stabilite

causă
într'un

de utilitate
interes

publică.

general.)

Art. 481. Nimene nu poate fi silit a ceda, proprietatea sa, afară numai pentru causă de utilitate publică și primind o dreaptă şi prealabilă
despăgubire.*) (Art. 480, 581, 595 urm. C.C. Art.19 Const. Art. 545. C.Fr.)
- Art. 19. Constit. Proprietatea de ori ce natură, precum şi toate
creanțele asupra statului, sunt sacre și neviolabile.t)—Nimine nu poate
din 15 April 1879, Art. 4 şi 6, unde se dice că nimene nu are drep-

tul a'și însuşi de la sine marca adoptată de alt comerciant sau fa-

bricant, nici firma sau numirea adoptată pentru a deosebi un stabiliment. V. şi Art. 27, 28 din aceeași lege.—Cantrafacerea unor
mărci de fabrică se pedepsește după Art. 12 și urm. a legei din 1879,

instanța de fond fiind competentă a aprecia dacă esistă sau nu cou-

Proprietatea
scrisorilor.

trafacere. Cas. Rom. Dreptul pe 1887, No. 81.
') Când se vinde un fond de fotografie, toate clișeurile trec în proprietatea cumparătorului, însă fotograful nu poate să întrebuințeze un clișeu fără consimțemântul persoanei fotografiate, după cum
Şi. persoana care se fotografiază nu este în drept, în lipsa unei
“ stipulaţiuni speciale, să ceară de la fotograf remiterea clișeului.
Tribun. Pavis. Dreptul pe 1886, No.1.
2) Cas. Fr. D. P. 82. 1. 73 precum şi nămolul de hotărâri citat acolo
în nota 2. D. P. 51. 2. 1 etc. V. asupra acestei cestiuni, Larom-

bitre. Obligations. LV. p. 499. Aubry et Rau. ediţia a 4-a. VIII. $ 760
ter. In privința usului scrisorilor în materie de divorţ V.T. la

lucrărei noastre, part. II, p. 141, 142.—Ceea ce mi se pare însă
afară de ori ce discuţie, este că acel care nu este nici autorul nici

destinatarul

unei scrisori confidenţiale, și care

n'o

deţine de cât

prin resultatul unei erori sau fraude, nu se poate servi de dânsa
în justiţie. (Comp Art. 25. Constit.) Cas. Fr. D. P. 76. 1. 183.
5) Ant. 481 este deprisos faţă cu Art. 19 din constituție, căci dreptul

public este acela care trebue

Confiscaţiune „> 4) V. şi Art.

să stabilească garanţiile proprietăței.

17. Constit. (12 Constit. Belg.), unde se dice că nici o
lege nu poate înființa pedeapsa confiscărei averilor. —Constituţiunea

na înțeles însă a opri

confiscarea

obiectelor

care sunt produsul

unei crime, unui delict sau contravenţiuni, căci asemene confiscațiune este ordonată de mai multe legi. (V. de pildă. Art. 37, 381, 384.

Cod.

Pen.

Art.

166,

17. L. p. monop.
L, licenţilor

băuturilor

din

167,

168. L.

vămilor

din

15

Iunie

1874, Art.

chibriturilor şi a cărților de joc din 1886,

1 April

spirituoase

1873,

Ant.

din 30 Ianuar

6 din L. relativă

1874, Art. 27

Art.

12

la impositul

din L. monop.

-

ESPROPRIARE

PENTRU

UTILITATE

PUBLICĂ.—ART.

481. C. c, 19 CONSTIT.

2

fi espropriat de cât pentru causă de utilitate publică, legalmente constatată,
şi după o dreaptă și prealabilă despăgubire.—Prin causa de utilitate pu-

blică urmează a se înţelege numai comunicațiunea şi salubritatea publică,
precum și lucrările de apărarea țărei. Legi speciale vor regula proce-

dura și modul

espropriațiunei.!) (Art. 481

C. C. L. din 20 Octomb. 1864.)

Proprietatea, fiind sacră şi invioladilă (Art. 19 Constit.), nimine
nu poate în genere fi lipsit de dânsa în contra voinţei sale:2)
„id quod nostrum est, sine facto nostro ad alium transferri non

potest.“

(L. 11. Dig. Lib.50. Tit. 17.) Prin escepțiune însă, pro-

prietarul unui imobil poate fi constrâns a ceda proprietatea sa
statului,5) judeţului, *) sau comunei, pentru causă de utilitate publică
legalmente recunoscută şi declarată ca atare, și după o dreaptă
şi prealabilă despăgubire, regulată conform legei asupra espropriaţiunei din 1864.5) In adevăr, interesele private trebue să cedeze
tutunului din 6 Fevr. 1872. Axt. 19 L. mărcilor de fabrică din 15
April 1879 cte. Această confiscare nu poate însă avea loc de cât
în puterea unei legi, ear nu a unui

regulament

administrativ. Tribun.

* Mehedinți. Dreptul pe 1887. No. 27. Faust. Hâlie. Cod. Pen. 1. 136.
1) Constituanţii de la 1866 par a fi uitat legea pentru espropriare,
care este cu doi ani anterioară constituţiei. (20 Octomb. 1864.)
2) Nu se poate atinge proprietatea nimărui, afară de casul de utilitate publică; se nesocotește deci acest princip, când se declară comun la doi vecini zidul clădit pe proprietatea unuia dintrânşii. Cas.
Rom. Bulet. S-a I pe 1883, p. 625 și Dreptul pe 1883. No. 57.
5) Convenţia intervenită la 4 April 1887 între Rusia și statul Român
nu scuteşte pe acest din urmă de a plăti despăgubirea cuvenită
cetățenilor espropriaţi pentru facerea unor lucrări cedate lui de cătră guvernul

rusesc.

Autoritatea

rusească,

cu

ocasiunea,

construirei

unei căi ferate în Romănia, ocupând fără o prealabilă despăgubire
ua teren al unui cetățean Român, acesta, în lipsa de desdaunare
- din partea guvernului Rusesc, este în drept a o cere de la statul
Român, asupra căruia sunt trecute liniile ferate esecutate. Curtea din
București, sub preşed. d-lui Stoicescu. Dreptul pe 1887, No. 19.
*) In virtutea legei de la 15 Mai 1882, prin care se declară de utilitate publică mai multe linii ferate, precum este acea de la Bârlad-Vaslui, espropriarea terenelor necesare la construcțiunea lor privește pe judeţele respective,
ear nici de cum pe stat. Judeţul este
singur respundetor, nu numai de espropriarea terenului necesar construcţiunei, dar și de ori ce alte pietențiuni de espropriare derivând
din aceste construcţiuni. Tribun. Tutova. Dreptul pe 1887, No. 6.
5) Proprietarul este însă dator a lăsa comunei, fără nici o despăgubire, locul necesar și reglementar pentru lărgirea stradelor (în Bu-curești, ceava mai puţin de 5 palme.) Cas. Rom. Bulet. S-a 1. pe
1871, p. 90.— Comuna este deci în esercițiul dreptului seu legal,

când refusă cererea de reclădire, şi nu poate fi supusă la dauneinterese,

intru

căt reclamantul

refusă

de

a se retrage

şi de a lasa

locul liber la uliţă, conform regulamentelor în vigoare. Cas. Rom. Bulet.
S-a I pe 1878, p. 220.— După regulamentul de construcțiuni din
1878, proprietarii mărginaşi sunt datori a lăsa, fără despăgubire,

1» 20“ -din pământul lor, primind
Tipografia Naţională,

despăgubirea cuvenită
29

pentru

44]

481 C. C. 19 CONSTIT.

II.—TIT. IL—ART.

CIVIL.—CARTEA

CODUL

449

înaintea. interesului public şi obştese, pentru că societatea are şi
ea o misiune de îndeplinit față cu membrii care o compun:!) „quod
communiter ommibus prodesi, hoc private utilitati praferendum.“
de necesiţate,
Espropriarea poate să aibă loc 48 pentru o causă
Cansele pen.
y
y
pan
tru

care

es-

propriarea, bună

pa

oară,

poatesă aibăutilitate, de

loc.

fine,

a

în interesul

apărărei

numai

sau

ţărei,

pentru o simplă

pildă, pentru a deschide o cale de comunicaţie, sau în

U-

(Art. 19 din Constit.)

în interesul salubrităţei publice.?)

tilitatea, publică pentru lucrările de interes general se declară de
puterea legiuitoare ; pentru acelea de interes comun a mai multor
judeţe sau comune, de cătră consiliile judeţiane; ear pentru lucrările de interes local al unei comuni, utilitatea publică se declară de cătră consiliul comunal. (Art. 1 L. din 20 Octomb. 1864.)
Indemnisarea se hotăreşte de cătră un juriu de espropriaţie (Art.
39 urm. L. din 1864), ear espropriaţiunea nu se poate face de
cât prin o hotărire judecătorească (Art. 13 L. din 1864), care
se dă fără oposiţie şi apel, ci numai cu recurs în casaţie.?) (Art.
27 urm. L. din 1864.) Espropriarea pentru utilitate publică în
privinţa lucrărilor militare se declară însă prin decret regal, fără
să fie necesitate deo lege.€) (Art. 78 L. din 1864.)
restul terenului necesar stradei, pănă la complectarea lărgimei de 6
stânjeni ; prin urmare,

la comună

numai în aceste

autorisarea de a clădi.

de a determina

planul

de alineare

condițiuni se poate

Comuna

este

a stradelor.

cere

de

singură în drept
Necesitatea

apro-

bărei lor de cătră Rege nu implică amestecul sau controlul putevrei esecutive, ci indică numai formu prin care acele planuri dobândesc un caracter legal. După regul. de construcţiuni, nici o autorisare de clădire sau de reparare complectă nu se poate acorda,
fără, ca partea să depună, împreună cu cererea sa, şi planurile lu-

crărilor întreprinse, Curtea

Proprietarul

din Bucureşti.

Dreptul pe 1887, No. 49,

mărginaș care voește a zidi pe malul Dâmboviţei

trebue, după legea din 1835, să lese liber de fie care parte câte
3 stânjeni și *], pentru cheiuri. V. supră, p. 417, nota, 2 în fine.
) „Când binele obștesc, dice Art. 479 din codul Calimach (365 Austriac), cere neapărat, se îndatorese mădulările statului a lăsa deseverșita proprietate unui lucru, luându'și cea cu împrejurările potrivită despăgubire.“ V. și Regul. Org. al Moldovei, Capit. III. Anecsa lit. H. Art. 51.— In privinţa dreptului Roman, V. L..unică. Cod.
Lib.

10

Tit.

27,

ut nemini

liceal în coemtione specierum se excusare.

2

) V. Art. 597 şi 598 care prevăd o espropriare de interes privat.
3) Tribunalele care pronunță espropriarea nu au calitatea să aprecieze
dacă decretul declaraţiei de utilitate publică a fost legalmente dat,
principiul separațiunei puterilor opunându-se ca, justiția să cerceteze regularitatea actelor administrative care preced espropriarea.
Cas. Fr. Dreptul pe 1887, No. 48. V. loco cil. și observaţiunele
, d-lui Al. Capitolin. Comp. și Cas. Rom. Dreptul pe 1887, No. 34.
-*) Art. 78 din legea de espropriere nu este deci abrogat prin Art. 19
din

Constit.

ca decretul
anume

Cas. Rom.

Dreptul

pe

1886,

No.

33.—Nu

este

nevoe

regal care declară utilitatea publică să individualiseze

terenul

de

espropriat,

căci

aceasta

se reservă;

lucrărilor de

DOBÂNDIREA ŞI PERDEREA PROPRIETĂȚEI.
Indemnisarea

ce se dă proprietarului

443

consistă într'o

sumă

delndemnisarea

bani, care represintă valoarea fondului espropriat (Art. 58 L. din trebue
să fe
1864), şi care trebue să se plătească înainte de deposedare. (Art.
481 C. C. şi 19 Constit.) „Indemnisările regulate de juriu, dice
Art. 63 din legea de la 1864, se vor achita în mâna celor în
drept, înaintea luărei în posesiune.1)“ Legea espropriaţiunei prevede, ce e drept, că, în casuri urgente, administraţiunea, poate fi
pusă

în stăpânirea

tăţei (Art. 69-79
dreptate

fondului espropriat,

înainte

de plata

a

indemni-

L din 1864), însă, DL. Bonachi observă cu multă

(II. p. 52), că

această

disposiţie

este contrarie

Art. 19 din

Constituţie, după care despăgubirea trebue să fie prealabilă.?)
Din faptul că despăgubirea trebue să fie prealabilă, resultă că Dreptul:de

proprietarul

espropriat are dreptul

de retențiune

despăgubirei

sale,

revendice lucrul seu de la stat, Ie până la

şi poate

chiar să

până .la plataretențiuneal

comună sau judeţ, dacă el a fost deposedat fără îndeplinirea, for- Plata despămalităţilor prescrise de lege. (Laurent. VI. 133 în fine.)
8
Legea de espropriare din 20 Octombrie 1864 nu reglementează de Rechisiţii

L
ele pot, numai să fie dinanilitare.
mobile,
cât pentru
imobilelor;
cât espropriarea
Ne
.
.
24 April

rechisiționate în timp
Despre

Proprietatea

de resboiă.5)

dobândirea

se dobândeşte

(L. din 24 April

şi perderea

1877.)

ZA

proprietăţei.

prin moştenire (Art. 644, 650 urm.), Dobândirea.

prin donaţiuni între vii şi testamente

(Art. 644, 800 urm. 856 Proprietăţei.

urm.), prin efectul obligaţiunelor (Art. 644, 942 urm.), prin accesiune sau incorporaţiune (Art. 645, 482, 488-516), prin prescripție (Art. 645, 1837 urm.), prin ocupaţiune (Art. 477, 645,
646, 648, 649), prin tradiţie (Art. 644), prin perceperea fructelor de cătră un posesor de bună credință (Art. 485, 486), și în
fine, prin efectul legei. (Art. 645, 285 şi 338.) Toate aceste mope teren. Este destul ca locul supus espropriărei să fie individualisat
ca situațiune, întindere şi calitate, în cât proprietarul să nu fie în dubiu asupra obiectului a cărui cesiune se reclamă. Cas. Rom, loco cit,
5) V. şi Art, 20 $ 2 din legea de la 1864, unde se dice că hotărîrea espropriațiunei lipsește pre proprietar de dreptul de proprietate asupra fondului, Iisându'i numai posesiunea pănă la plata îndemnisărei.
11 din L.
2) V. Art. 130 şi 132 Sultim Constit. Tot ante constituţional este și Art.
Art.

11

din legea

de la

drumurilor

1868, care admițe

o espropri- de la 29 Mart

are fără despăgubire, de câte ori este vorba de a înlocui un drum I668€ste con-

naturalcu un

drum

şoseluit. V. și Tom.

I, partea Î, a lucrărel

O șiei,

noastre, p. 19, unde am vădut, cu toată controversa ce esistă asupra

acestui punct, că legile ante

constituţionale

nu leagă

pe judecători.

3) In lipsă.de teest, nici proprietatea literară, nică acea industrială, nu Proprietate
literară.
sunt susceptibile de espropriaţiune. Demolombe. IX. 559.
Bunurile

care fac parte

din

domeniul

public,

precum

sunt

de Bunurile do-

pildă, terenele necesare căilor ferate, aflate în posesiunea lor în meniului RU
urma unor hotărâri de espropriare, nu sunt supuse espropriărei pen- cspropiate
”
tru causă de utilitate publică. Cas. Rom. Dreptul pe 1887, No. 34.

CODUL

444
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II. TIT. 11.—PERDERE A PROPRIETĂȚEI.

duri de achisiţiune fac parte din cartea a III-a, cartea a II-a nePerderea pro-

prietăței..

ocupându-se de cât despre accesiune şi perceperea fructelor.
Proprietatea se perde prin instrăinare de bună voe, (vândare,

gonaţiune, testament şi ipotecă), sau prin espropriaţiune silită (Art.
1824 C. C. 371

urm. Pr. Civ.), prin

accesiune

sau incorporaţiunea

lucrului la un alt lăcru aparținând altei persoane, prin confisearea pro-

nunţată de cătră

legile

penale

(v. Art. 37, 381, 384 Cod. Pen.

şi legile speciale citate p. 440 nota 4), prin resoluţiunea, rescisiusupusă la asemene eventunea sau revocaţiunea unei achisițiuni
alități, ?) prin părăsirea de bună voe făcută de cătră proprietar,
cănd el este capabil de a dispune,?) (Art. 1122 urm. 1795), prin un

act al autorităţei competente care ar scoate lucrul din comerţ, prin
destrugerea totală a lucrului, remânând dreptul de despăgubire proprietarului, în caz când faptul ar fi imputabil altuia. (Art. 1156,
927, 998 etc.)

')

Perderea proprietăţei animalelor selbatice.

S'ar putea susține că, în asemene casuri, proprietatea nu se perde,
sub cuvânt ca acel a cărui proprietate ar fi fost desființată n'ar fi
fost nici odată proprietar. V. supră, p. 437, în nota de la p. 436 în fine.
”) Proprietatea se mai perde încă prin părăsirea din partea, proprietarului (derelictio), când el le leapădă cu intenţiune ca să devie pro“prietatea primului ocupant. Comp. L. 21 $1 şi 2. Dig. Lib. 41.
Tit. 2 şi L. 1. Dig. Lib. 41. Tit. 7. V. şi supră, p. 379.
In cât priveşte animalele selbatice, a căror proprietate se dobândește prin ocupaţiune (Art. 648), proprietatea se perde prin redobândirea libertăţei lor naturale, care le face să redevie res pullius:
„Quidquid autem eorum ceperis, eo usque tuum esse intellegitur,
donec

Art,

504 Cod.

Calimach.

tua custodia

coercetur;, cum tero

evaserit

custodiam

tuam,

ct

în naturalem libertatem se receperit, tuum esse desinil, et rursus 0ccupantis fit. Naturalem autem lbertatem recipiere intellegitur, cum vel
oculos tuos efțugerit, vel ita sit în conspectu tuo, ut difficilis sit ejus
persecutio.“ (Instit. Lib. II. Tit. 1. $12.L.3 $ 2. Dig: Lib. 41. Tit.1.)
„Fiara, sau paserea selbatică ce s'au prins, ori s'au dumesnicit, dice
Art. 504 din codul Calimach, de va fugi, pănă atunci, numai se socoteşte că este sub stăpânirea acelui ce le au prins, ori le au dumesnicit, pănă când dobândește earăși a sa firească slobozenie, pe care

se socotește că au dobândit-o,

când nu se mai vede nici de cum,"

sau când și vedându-se, este cu a-nevoe sau primejdioasă gonirea și
prinderea ei prin locuri nestrăbătute.“ V. și C. Caragea, A. I, P.2, Cap.l.
In cât priveşte animalele, care nu sunt nici selbatice, nici dumestice,

și care au obiceiul de a se strămuta din loc în loc, v. esplic. Art. 503.
Albine.

505

Art.

Cod. Calimach,

In privinţa albinelor, V. Art. 505 din codul Calimach (384
Austr. modificat):
„De vor zbura roii albinelor din ștubeile
prietarilor, dice acest tecst, pănă atunci numai se socotesc că
sub a lui stăpânire, pănă când se văd de cătră dânsul, şi
când

nu este

cu anevoe

prinderea

lor,

donec

în conspectu

Cod
prosunt
pănă

tuo est,

nec dijfiicilis ejus persecutio est. (Instit. $ 14. Lib. 2. Tit. 1.) Drept
aceea, poate proprietarul să'i iee și de pe străină moşie, însă fără
a pricinui pagubă proprietarului acelei moşii ; ear dacă au scapat
din vederea lui, se cuvin apucătorului.“

ACȚIUNELE

Despre

CARE

ISVORESC DIN DREPTUL

acţiunele

care isvoresc

Proprietarul, care

ar fi turburat

din dreptul

poate

din 1879.)

să revendice

în revendicare

Dacă

445

de proprietate.

în liniştita sa posesiune, poate Acţiuni pose-

să se apere, esercitând acțiunele posesorii.
de ocoale

DE PROPRIETATE.

el este

(Art. 56 $ 2 LL. Jud.

despoet deproprietatea

lucrul seu de la acela

care îl deţine.:).

sii

sa, elaAcţiuniînre-

Acţiunea

vendicare,

primește numele de petitorie, (petere, a cere) şi tinde Acţiune peti-

a dovedi că reclamantul

are în realitate

dreptul de proprietate,

torie-

prin oposiţie la acțiunele posesorii, care tind a dovedi că reclamantul esercită în fapt dreptul de proprietate, adecă are posesiunea. Acţiunea petitorie este--deci relativă la fondul dreptului, pe
când acţiunea posesorie e relativă numai la posesiune. ?)
In fine,

proprietarul

poate

şă esercite

o acţiune

negatorie

con- Acţiune ne-

tra tuturor acelora care ar pretinde a avea vre-un drept de sergatorie.
vitute asupra fondului seu. 3)
Romanii mai aveau încă, pentru a apara proprietatea, o acţiune Acţiune pu-

publiciană.

numită

câştigătorului

unui

aparţinea cpt:
troversă.

In dreptul vechiii, această acţiune
lucru

mancipi,

de

mancipa-

ori formele

câte

ţiunei sau a cesiunei judeciare nu fusese îndeplinite. In dreptul
noii, ea se cuvine dobânditorului de bună credinţă, şi se întemeiează .
pe o ficţiune de proprietate şi de usacapiune, atunci când de fapt
usacapiunea a fost numai începută. Acţiunea publiciană este deci,
în dreptul lui Justinian, acea prin

care dobânditorul unui lucru prin

") Im Francia, revendicarea n'are loc de cât pentru imobile, căci mo- Revendicarea

bilele nu pot fi revendicate, de cât la caz de furt, sau de perderea mobilelor.
lor. (Art. 2270 fe. al nostru 1909.) La noi, se susține că acţiunea Art. 1909.
în revendicare a obiectelor mobile s'ar putea esescita timp de trei

ani

contra tuturor

deţinătorilor de lucruri

mobile, care

nu'și ar

întemeia, achisiţiunea lor pe un titlu just translativ de proprietate
şi pe bună credinţă. V. Al. C. Şendrea. Proced. civ. |. 285. Cestiunea poate fi îndoelnică din causa schimbărei de redacțiune a
Art. 1909. V. esplie. acestui art.—Sub codul Calimach, lucrurile mișcătoare puteau fi revendicate, însă reclamantul trebuea să arăte semnele care deosebeau lucrul sevendicat de alte lucruri de aceiași
specie. (Art. 486. Calim. 370 Austriac.)—Luerurile care nu puteau îi

distinse unele de altele, când se amestecau cu lucruri

de aceeași

specie, precum sunt banii, bună oară, nu puteau în genere fi cerute
prin realnică jalbă, afară numai, -dacă se uneau astfel de împrejurări din care jăluitorul putea să dovedească dritul proprietăţei sale,
şi din care pâritul trebuea să știe că nu era volnic a'și însuşi lu|
crul acela. (Art. 487 cod. Calimach, 371 cod. Austriac.)
2 Doctrina recunoaște două acţiuni posesorii principale: 1 acțiunea Complengere
în complingere, şi 20 acţiunea în reîntegrare. Cea dintăi are de o- şireinte-

piect conservarea posesiunei și împedicarea tulburărilor care emană
de la cei de al treile, ear
dobândirea,

unei: posesiuni

acţiunea în

perdute,

fără

reîntegrare
a pune

grare.

are de obiect

în cestiune fondul

,
dreptului: spoliatus ante omnia restiluendus est.
gen
Acțiune
se
servitute
de
drept
unui
esistența
pretinde
2) Acţiunea prin care s'ar
"
notă.
în
406,
p.
supră,
V.
actio).
rem
in
(confessoria
confesorie
numește
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.

tradițiune, şi în virtutea unei juste cause poate, la caz de deposedare, -să'l revendice cu toate accesoriile sale, ca şi cum usucapiunea ar fi fost îndeplinită, cu toate că în realitate ea ar fi fost
numai începută. î) Majoritatea autorilor susțin că acţiunea publiciană, întemeiată pe principiile echităţei, ar avea fiinţă şi în dreptul modern, însă aceasta este inadmisibil, pentru că ea se întemeiează pe îndeplinirea prescripțiunei, adecă .pe o ficțiune, şi ştiut;
este

că interpretul

nu

poate

înfiinţa

o proprietate

fictivă,

nică a

o apara prin o acţiune.?)
I. Despre

acțiunea în revendicare

(rei vindicatio. ?)

„Impreună cu dritul ce are proprietarul unui lucru, dice Art.
480 din codul Calimach (366 Austriac), a scoate din stăpânirea
lucrului seu pe ori care, este unit şi dritul a reclama prin judecată lucrul seu cel oprit de cătră altul, pornind împrotiva lui jalbă
de reclamarisarea proprietăţei lucrului seu.“ Ori ce proprietar care
nu voeşte, sau care nu mai poate esercita, acţiunele posesorii, este deci

îndrituit a revendica lucrul seu de la acel care îl deţine.*) Fată acum şi definițiunea acţiunei în revendicare ce găsim tot în codul
Calimach (Art. 480 nota 30.) „Jalba (vindicatio) pentru reclamarisirea proprietăţei lucrului seu, este acea jalbă realnică, care se
cuvine proprietarului improtiva fiște cărui stăpânitor a lucrului seu;
prin care jalbă cere proprietarul ca să fie silit stăpânitorula cu') Eată un esemplu care ne dovedeşte utilitatea acțiune publiciane:
să presupunem că am cumparat de bună credință un imobil de la
o persoană care nu era proprietar, și că, înainte de a se îndeplini
prescripția în favoarea me, prin o causă oare care am perdut posesiunea acestui imobil, care acum se deţine de altul. Ei bine, deși
eu nu am devenit proprietarul lui, pentru că, pe de o parte, n'am
prescris încă, proprietatea, ear pe de alta, pentru că Pam cumparat

dela un non dominus, și deşi nu'l pot revendica, pentru că revendicarea,

o are numai proprietarul, totuși voi putea prin
să revendice acest imobil, ca şi cum prescripţia
2) Laurent. VI. 156. Comp. şi Aubry et Rau; IL
Contră. Demolombe. LX. 481 în fine. Troplong.

şi Vente. I. 235. Duranton. IV. 233

3)

acţiunea publiciană
s'ar fi îndeplinit.
8 348 ab înitio.—
Prescription. 1. 230

şi XVI. 21. Acești

din urmă

autori admit și astădi esistența acțiunei publiciane.
V. Dig. Lib. 6. Tit, 1, de re vindicatione şi Cod. Lib. 3. Tit. 32.—

Codul actual nu vorbește despre revendicare. Codul Calimach avea
însă mai multe disposițiuni asupra acestei acțiuni. V. Art. 480-494.

Compară şi Art. 439 Cod. Italian, 629 urm. Cod. Olandez.
*) Un imobil poate fi revendicat pe calea principală, sau pe cale de
contestaţie la urmărire. (Art. 525, 530 urm. Pr. Civ.)-—Revenaicarea se poate de asemene face cu ocasiunea formărei unei hotărnicii, fără să fie nevoe de o altă acțiune deosebită. (Regul. p. hotărnicii din 6 Martie 1868.) Tribun. Rimnic-Sarat. Dreptul pe 1882.
No. 79. Imobilul dotal nu poate însă fi revendicat pe calea incidentală, cu ocasiunea acţiunei în restituire de dotă, Cas, Rom, Bulet.

S-a I pe 1880, p. 196.

ş
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noaşte şi a întoarce proprietatea, lucrului cu toate cele cuvenite,
adecă cu toate adăogirile, rodurile, şi cu plata pagubei, dacă s'au
stricat lucrul, în câtă vreme au fost întru a lui putere.“ b
Acţiunea în revendicare este deci o acţiune reală, prin care ori
ce proprietar deposedat de lucrul - seu îl cere înapoi de la acel
care”l deţine. Dacă lucrul revendicat este un imobil, acţiunea, este
reală imobiliară; dacă, din contra, se revendică un lucru mobil (Art.
1909), acţiunea este reală mobiliară. (V. supră, p. 405.)

Definiţiunea dată de codul Calimach şi Art. 491 din acelaş co- Proprietarul
putea

proprietarul

că

lasăa înţălege

dice

să revendice

lucrul

seu Poze Ieoral

de la oră care deţinător sau stăpânitor, după cum se esprimă ve- seu de la ori
chiul legiuitor al Moldovei, chiar de la acel care ar fi posedat fop. € detentor
dul în numele altuia, precum este chiriașul. *) Această soluțiune
mi se pare adevărată şi astădi, cu toate că după rigoarea prin-

cipiilor, proprietatea nu poate fi discutată de cât faţă cu acel care
posedă lucrul în numele seu. Proprietarul poate decă să revendice
lucrul seu de la ori care detentor, pentru că, după cum dice Pot-

thier
sigura

(propriât&, No.
dacă

acest

298),

el nu are nică un: mijloc de

detentor posedă

pentru

a se a-

pentru altul.

sau

densul

în
Remâne însă bine înţăles că dacă pâritul declară că posedă
din
acest
pe
causă
în
pue
numele altui, reclamantul va trebui să
pe
urmă.?) (Argum. din Art. 1428.) „Cel ce stăpâneşte un lucru
Austriac),
(375
numele altuia, dice Art. 491 din codul Calimach
poate a se apara împrotiva jalbei de reelamarisirea proprietăţei lucerului, numind şi arătând prin dovedi vrednice de credință pe cel
de
5

mai înainte avutor.“
405.
V. și Art. 4 (Cap. VI) Cod. Andronachi Donici, citat supră, p.
accu
471),
(Art.
revendicare
în
acţiunea
confundâm
să
Nu trebue
ţiunele

în restituire

nală, precum
815 şi urm.
merţ vechii
Axt. 1730$
însă

ea nu

întemeiate

pe

un raport

sunt acţiunele prevădute
din codul de comerţ nou,
—Cât pentru revendicarea
1, alin. ultim, ea constitue,

isvoreşte

din

dreptul

obligație

de

perso-

de Art. 1598, 1730$ 5 C.C.
şi 313 urm. din codul de codespre care este vorba în
întradevăr,o acțiune reală,

de proprietate,

ci

din

un

drept

2,
de amanet. Comp. Aubry et Rau. Îl. $ 219, p. 348, nota
e de Dreptul RoUlpian
însă
ă,
controversat
este
cestiune
această
2) La Romani,
mâacelora
tuturor
contra
loc
aibă
să
părere că revendicarea poate
care sar găsi în posesiunea

lucrului, fie că ei posedă pentru dânșii,

et habent resfie pentru alţii: „puto autem ab omnibus qui tenent
6. Tit. 1.)
Lib.
Dig.
fine.
în
9
(L.
posse.“
peli
tituendi facultatem,
lucru
unui
proprietarul
V. şi Art. 439 din codul Italian, după care
detentor.
sau
posesor
ce
ori
la
de
este în drept a'l revendica
Aubry et Rau,
3) Comp. Laurent. VI. 157 și Ante-proiect. IL. p. 50.
în conîntrodusă
vevendicare
în
II. $ 219, p. 348, 349.—Acţiunea
tra unui

posesor cu titlu precariii este ea intreruptivă

de prescripţie

? Aubry
faţă cu adevăratul posesor pentru care posedă precaristul (PreTroplong
ear
afirmativ,
respunde
4)
et Rau (loco cit. nota
Art. 1865.
sription. II. 654) se pronunţă pentru negativa. V. esplic.
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Dacă pâritul acţionat în revendicare neagă faptul posesiunei,
el trebue să se stabilească de reclamant, pentru că nu se poate revendica un lucru de la acel care nu'l posedă. (Laurent. V. 157.)
Dovedirea
Reclamantul în revendicare va trebui să dovedească, proprietaproprietăţei
tea
sa asupra lucrului revendicat după dreptul comun, căci, în lipsă
lucrului revendicat. de asemene probă, posesorul va dobândi câștig în causă, chiar
dacă el nar avea nici un titlu, de vreme ce el nare nimic de
dovedit. 1) Intr'adevăr, faptul că pârîtul n'are nică un drept la lucrul pe care el îl posedă nu dovedeşte încă dreptul reclamantului. ?)
„Cel ce porneşte jalbă pentru reclamarisirea stăpânirei lucrului,
dice Art. 485 din codul Calimach (369 Austriac), trebue să dovedească că pâritul stăpânește lucrul din însuși a sa putere, şi că
lucrul acesta este drept al său.“
A
Reclamantul trebue deci să dovedească proprietatea sa. Cum se
va face această probă? Prin titluri sau prin prescripţie.
Proba .prin
titluri,

Reclamantul

va

putea

să producă, un titlu,*) adecă să dovedească,

că a dobândit proprietatea lucrului revendicat, în virtutea unui fapt
Juridic de natură a transmite proprietatea, precum sunt: moștenirea,*) donaţiunea, testamentul, și contractul.5)

')
”)

Nu se intervertește deci rolul părților, când nefiind vorba
țiune în revendicare,

ci numai

de

recunoașterea

acestui

de o acdrept,

se

impune pâritului sarcina de a dovedi calitatea sa de proprietar.
Cas. Rom. Bulet. S-a 1 pe, 1883, p. 504.
Laurent. VI. 160 şi Ante-proiect. IL. p. 52. Cas. Fr. D. P. 47.1.
378. D. P. 57. 253.D. P. 65.1.473.€. Bucureşti. Dreptul pe 1885,
No. 54. Nu este însă esact de a se dice, după cum se susține în
genere, (V. Aubry et Rau. IL. $ 219, p. 350), că posesorul ar avea
în favoarea sa o presumție de proprietate, pentru că nici o presumție nu poate să esiste fără un anume tecst de lege. Posesorul

dobândește în specie câştig de causă, numai pentru că reclamantul

n'a dovedit reclamaţiunea

Deosebire între titlu şi act,

sa. (Art.

1169.)

9) Nu trebue să confundăm espresiunele 4iflu şi act, căci titlul este
faptul juridic

care

transmite proprietatea,

de câte ori autorul

este

titlului.

este

proprietar (Comp. Art. 644 urm.), pe când actul este un înscris autentic sau

solemn,

privat, care

constată

(de pildă, donaţiunea,

esistența

ipoteca

Când

titlul

și contractul matrimonial),

actul este cerut pentru însuși esistenţa titlului, ad solemnitatem.
Când titlul nu este solemn, actul nu servește de cât ca mijloc de

dovadă (instrumentum probationis.) Titlul poate deci să esiste fără
act. Corp. Laurent. VI. 161 în medio, Instanţa chemată a, se pronunța asupra unei cereri de revendicare este singură competentă

a se pronunța și asupra nulităței actelor

*)

invocate de părţi.

Cas.

Rom. Bulet. S-a. 1. pe 1886, p. 115.
Acel care face o cerere de revendicare a unei averi, cu titlul
de moș-

tenitor,

este

dator

să'şi dovedească

mai

întăi

titlul seu, şi apoi,

că
autovul lui
a fost proprietar în momentul morţei sale, şi a avut-posesiunea asupra, avevei ce se revendică. Cas, Rom. Buleţ.
S-a ].
pe

1886, p. 427.

|

5) Basa acţiunei în revendicare fiind dreptul de prop
rietate,
dice Cur-
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Producerea

titlu tran-

singur a produs un

că reclamantul

Să presupunem

449

slativ de proprietate, fără ca pâritul să aibă vre un titlu; în a unui

va fi admisă, de câte ori titlul reclamantu-

caz, acţiunea în revendicare

semenea

revendicantului va fi anterior posesiunei pâritului, şi această pose va

sesiune

Dacă

considera

ca o usurpaţiune în dauna reclamantului.!)

un

cât şi pâritul invoacă

atât reclamantul

titlu transla-

lui,

Producerea

trebue să distingem: 10 sau titlul lor emană nt

tiv de proprietate,

de la aceeaşi persoană,

şi va dobândi câştig de causă care va fi transcris mai întăi titlul pâritului.
a acestui

complectă

drept

urmează

să

tea noastră” supremă,

proba

lurile de proprietate

ce se produc, ci se întemeiează pe posesiunea

1 pe 1882, p. 828.
Reclamantul poate

să opue

se facă prin titlul proprietăţei, afară de casul în care asemene probă
este cu neputinţă, și în care judecata nu poate a avea altă basă
de cât presumţii, cercetări locale, măsurături, martutri ete. Cas. Rom.
Bulet. S-a 1. pe 1881, p. 231.—Se denaturează deci o acţiune, când,
asupra unei cereri în revendicare, instanța de fond nu discută titîn' fiinţă, ca în materie

de acțiuni posesorii. Cas. Rom.
pâritului

un

act autentic

fost parte

în

proces.

Bulet. S-a

în care

a-

cest din urmă n'a luat parte, pentru că actul autentic face credinţă în privinţa ori-cărei persoane despre disposiţiile şi convenţiunile ce constată. (Art. 1173.) Laurent. VI. 162. Cas. Fr. D P. 64.
1. 413.—Jurisprudenţa admite, şi cu drept cuvânt, că veclamantul
poate opune cu succes posesorului și o hotărire judecătorească, cu
toate

că

posesorul

n'ar

fi

Cas,

Fr. D. P.

65. 1. 473. D. P. 66. 1. 5—V. cu toate aceste, Laurent. VI. 163.
Reclamantul poate de asemene să se folosească de titlurile produse de cătră pârât, după cum și acest din urmă se poate folosi
de acele produse

sima: memo

P. 65.

de

cătră reclamant, fără a se

cogitur edere contra sa. Laurent.

1. 473.

D. P.

68.

1. 418.— Dreptul

viola, în specie mac-

VI. 165. Cas. Fr. D.

de proprietate asupra u-

nui imobil nu se poate însă dovedi cu actele adversarului, pe simplul cuvânt că dintr'ânsele ar resulta un prisos de pământ, întru cât
nu se dovedeşte că acel prisos este al reclamantului, sau că el a do| pe 1882, p. 676.
bândit prescripţia asupra lui. Cas. Rom. Bulet. S-a

5) Aubry et Rau. Il. $ 219, p. 349, 350.
G4. 1. 412. D. P. 66.2.171.—V.

care

critică

această jurisprudență,

Cas. Fr. și C. Rouen. D. P.

cu toate aceste, Laurent, VI. 170,
admițând-o

însă formal în Ante-

proiectul de revisuire. (Art. 588.) „Dacă vre un jăluitor, dice Art.
488 din codul Calimach (372 Austriac), judecânduse pentru. lucrul seu, care din întâmplare, sau din lenevire, ori din greşala lui,
sau din vre o altă pricină, au întrat sub stăpânirea altuia, n'au
înaputut să dovedească desevârşita proprietate a acelui de mai
inte avutoriii,

din

caz, acela va fi proprietar mantului și a

și în asemene

ce au aratat, oare care

legiuite temeiuri, ajutătoare la

proprietatea lucrului, adecă au dovedit
cel neprihănit, prin care au dobândit
cerului aceluia, atuncea se socoteşte ca
părtând din stăpânire pe stăpânitorul
fut arata nici um titlu, ori au aratat

titlul cel puternic, şi chipul
mai înainte stăpânirea luun adevărat proprietar, delucrului, dacă acesta wa puun titlu mai slab,“
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seu!) (Art. 723 Pr. Civ. 818 urm. 1295, 1802 ete. C.C), 2%
sau titlul reclamantului şi a pâritului emană de la diferite persoane, şi în asemene caz, reclamaţia va fi respinsă, pâritul men-

ţinându-se în posesiunea sa.2)
Să presupunem, în fine, că reclamantul nu se întemeiează nici pe
titlu, nici pe prescripţie: în asemene caz, trebue să decidem, după
preseripție. rigoarea principiilor, că revendicarea urmează â fi respinsă şi pâritul menținut în posesiunea sa, pentru că reclamantul n'a adus
nică o dovadă în sprijinirea dreptului seu, şi pentru că pâritul n'are
nimic de dovedit.5) (V. supră, p. 448.)

Reclamantul
nu invoacă,
nică titlu, nică

Proba

prin

Reclamantul în revendicare poate să'și

prescripţie. pe prescripţie,

|

dovedind

întemeieze acțiunea sa

că ea sa îndeplinit sau în persoana lui,

sau în acea a autorului seu, în care caz, revendicarea, va fi admisă.€) Dacă

')
Ordonanţele
de adjudecare
sunt ele oposabile celor
de al 3-le
fără a fi transcrise ? Controversă,.

prescripţia

nu este stabilită din partea, reclamantului,

In privința mobilelor, neesistând transcriere, persoana pusă în posesiune va fi preferită și va remâne proprietar, chiar când titlul ei
ar fi posterior în dată. (Art. 972.)
Casaţiunea Română a decis acum de curând că şi ordonanţele prin care s'au adjudecat un imobil sunt oposabile celor de al

treile din momentul adjudecaţiunei, fără să fie nevoe de transcrip-

țiune, pentru că ele nu sunt translative, ci numai declarative de
proprietate. (Argum. din Art. 567 Pr. Civ. şi 1810 C. C) V. Dreptul pe

”)

1888,

în drituri

i)

No.

23.—

Contră.

Curte din Bucureşti.V. Dreptul pe

1887, No. 46. Idem. Dim. C. Popescu. Dreptul pe 1888. No. 25.
Aubry et Rau. II, $ 219, p. 350. V. cu toate aceste, Laurent. VI.
171 în fine. „Dacă și jăluitorul și pâritul, dice Art. 490 din codul
Calimach (374 Austriac), au tiţlul de o potrivă a nepribănitei stăpâniri, atunci protimisirea se cuvine pâritului, după acest princip:
de

o potrivă,

este

mai

puternic

stăpânitorul.“

/n

pari

causa, melor est causa possidentis. L. 9 $ 4. Dig. Lib. 6. Tit. 2.
Laurent. VI. 172.—Doctrina însă şi jurisprudenţa, fac în asemene

caz o distincțiune: 10 sau pâritul are o posesiune civilă, adecă o

posesie cu titlu de proprietar, şi în asemenea caz, el va fi menţinut
în posesiunea sa, ori cât de grave ar fi presumţiunele invocate de
reclamant ; 20 sau pâritul n'are o posesiune esclusivă şi bine caracterisată, şi în asemene caz, judecătorii pot să admită, sau să respingă
revendicarea, apreciând in mod suveran gravitatea presumţiunelor
propuse atât de reclamant cât și de pârit. Aubryet Rau. Il. $ 219,
p. 350.

%)

Cas.

Fr.

D. P.

60.

1. 74

și 251.

D. P. 62. 1.94. —Art. 590

din Ante-proiectul de revisuire prevede formal că, la caz când nici
una din părți n'are titlu, revendicantul va dobândi câştig de causă,
dacă va avea în favoarea sa probabilităţi mai tari de cât pâritul.
Astfel, se violează dreptul de apărare, când instanţa de fond refusă ascultarea marturilor ce se propun de cătră o parte pentru a
dovedi dobândirea prescripției de 30 de ani asupra fondului ce
se revendică. Cas. Rom. Bulet. S-a 1 pe 1880, p. 57.— Curtea comite deci o omisie esenţială, când nu se pronunţă asupra presetip-

țiunei şi învechitei stăpâniri invocate de părți, căci esistenţa pro-

bată a unei asemene

prescipţiuni

apără pe partea

care o invoacă

de efectele acţiunei intentate. Cas. Rom. Bulet. S-a [. pe 1874. p. 90.
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sau dacă posesiunea lui nu întruneşte caracterele prescrise de lege
(Art. 1847), revendicarea se va respinge, şi pâritul va fi menţinut

în posesiunea sa.I)

Prescripţia poate fi opusă și de pârit ca mijloc de apărare.*) Opunerea
prescripţiei
și , instanța
Acel care invoacă prescripţia. trebue s'o dovedească,
dinparteapâDI
j
de fond este suverană apreciatoare a caracterului posesiunei, fiind ritului.
în drept a decide dacă esistă ori nu prescripţiune.?)
Pâritul va, mai putea încă să respingă acţiunea în revendicare Escepţiune

:
autoprin
escepţiunea
trasă din: autoritatea,
lucrului ya judecat, dacă% a doua trasă
taseadin lucru.

cerere în judecată

este făcută între aceleaşi părţi, are același 0- lui judecat.

biect şi se întemeiează pe aceeași causă.*) (Art. 1201.) Escepţiu- Art 1201-

nea lucrului judecat poate fi propusă, nu numai când a doua acțiune se întemeiează pe același titlu pe care se întemeieasă și acţiunea precedentă, dar şi în casul când prima cerere ar îi fost
făcută in termeni generali, fără a se arata vre un titlu determinat
de achisițiune. Această escepţiune nu mai este din contra admisibilă, în cas: când prima cerere ar fi fost făcută in virtutea unui

titlu determinat de achisițiune, ear a doua, in virtutea unui titlu
D

Laurent. VI. 168.—Acţiunea petitorie nu cuprinde deci din partea,
reclamantului mărturisirea tacită că posesiunea imobilului revendicat aparţine pâritului, şi prin urmare nu! lipseşte de facultatea
de a invoca această posesiune spre a stabili dreptul seu de proprietate prin prescripţie. Cas. Fr. D. P. 53. 1. 166. Comp. şi Trib. Rîmnic-Sarat, sub preşed. d-lui Antonescu. Dreptul pe 1882, No. 79.

2)

Astfel,

3

este neîntemeiată

cererea

de revendicare,

când

nu se dove-

dește dreptul de proprietate prin o probă scrisă, și lucrul în _cestiune se posedă de adversar mai bine de 30 de ani. Cas. Rom.
Bullet, S-a I. pe 1881, p. 19%.
Cas. Rom.

Dreptul

pe

1883.

No.

33.—După

,

înprincipiile codului Ca-Deosebire

ire codul acragea, prescripţia cu rea credință de 30 de ani nu constituește un

titlu achisitiv de proprietate; ea se poate invoca numai ca mijloc teal şi codul
de apărare de cătră deţinătorul unui lucru contra acelui care
revendică. Curtea din Bucureşti. Dreptul pe 1884, No. 51. Dreptul

pe

1885,

No.

54,

63

și 77.

Dreptul

pe

1886.

No.

2.

Dreptul

pe

1888. No. 1. Această soluţiune, aprobată și de redacţiunea diarului
Dreptul (V. anul 1886, No. 26), era admisă și la Romani. (V. L.
Contră.
— m.)
8. Cod. 7. 39, de prascriptione XXX vel XL annoru
No. 26
1886,
pe
Dreptul
292.
p.
Cas. Rom. Bulet. S-a 1 pe 1886,
Aus(1477
Calimach
codul
din
1940
Art.
și
V.
1.
No.
şi pe 1888,
sau
30
de
termen
în
stăpânirea
triac), unde se dice: „Acel ce prin

titlul
40 ani, au dobândit un lucru, nu este silit să arăte mai mult
cel drept al stăpânirei sale. Jar dacă sau dovedit că stăpânirea

lhă au fost cu rea credinţă, nici odată nuwl poate dobândi.“
prin care se respinge o contestaţie la esecutare ca tar„Hotărirea
4)

divă nu constitue autoritatea lucrului judecat, așa în cât pământul
El
luat pe nedrept să remâe definitiv perdut pentru deposedat,

poate deci prin o acțiune principală să revendice pământul luat
pe nedrept în virtutea unei hotărîri dată cu alte persoane. Cas.
Rom. Bulet. S-a I pe 1874, p. 185.
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deosebit, căci, in asemene caz, ar lipsi unul din elementele lucrului
judecat, identitatea de causă.!)
E
Escepţiunede
În fine, pâritul poate să respingă cererea în revendicare, opu-,
garanţie. Art.

1597 urm,

Adjudecarea
dreptul de
proprietate.
AControversă,.
506 565

nu purghează

Pr. Civ.

„A

NONd

reclamantului

*

:

escepțiunea

de

a

garanţie,

în

toate

.

casurile

în

care acest din urmă ar fi obligat, fie personal, fie ca representant al
autorului înstrăinărei, a respunde de evicţiunea ce ar atrage admiterea revendicărei. ?) (Art. 1337.)
Un imobil poate fi revendicat, chiar dacă el a fost cumparat la
*nitagi
a
:
Aa
Mezat prin: licitaţie
publică,
căciNR prin: adjudecare,
vândătorul
nu
poate transmite mai multe drepturi de cât avea el însuşi: nemo
Plus Juris dare potest, quam îpse habet.*) (Art. 506 şi 565 Pr. Civ.)
1) Aubry et Rau. II. $ 219, p. 353 şi VI. $ 769, p. 502, nota 87.
Comp. şi Curtea, din Iaşi, sub președ. D-lui G. Liciu. Dreptul pe
1887, No. 30. V. şi L. 14, $2 şi L. 11, $ 2. Dig. Lib, 44. Tit.2.
2) Quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio. Qui
doit gărantir, ne peut evincer. Comp. Aubry et Rau. IL. $ 219. p.
353.—-Astfel, acţiunea în revendicare este inadmisibilă, când se intentă de acela care, în calitatea lui de representant și moștenitor
al autorului înstrăinărei, este respundător de evicţiune. Tribun.
Vaslui, sub preşed. d-lui Hinna. Dreptul pe 1883, No. 20. Comp.
şi Cas. Rom. Bulet. S-a I pe 1876, p. 386. De asemene, dritul re-

vendicărei, dice Art. 481 din codul Calimach (366 Austriac), nu se

cuvine aceluia care au înstrăinat lucrul pe numele seu, când nu
era, încă proprietar, şi în urmă proprietatea au trecut la dânsul.
%) Adjudecaţiunea nu purghează deci dreptul de proprietate, ceea ce,
în alte cuvinte, însemnează că, dacă imobilul cumparat de la mezat
public

nu

aparținea

debitorului

urmărit,

ci unui

de

al 3-le,

care

n'a făcut contestaţie spre a" scoate din urmărire, adjudecatarul nu
dobândeşte proprietatea imobilului adjudecat, ci este supus acţiunei
în revendicare din partea adevăratului proprietar al imobilului espropriat fără știrea sa. Cas. Rom. Dreptul pe 1874, No. 59. Idem.
Dreptul

pe

1876,

No.

17

şi

Bulet.

Cas.

S-a 1 pe

1876,

p. 102.

Bulet. Cas. pe 1878, p. 27. Dim. 'Tacu. Procesură civilă (de ce
nu procedură?) p. 502, 503, şi 536.—— Contră. Legiuitorul nostru
n'a admis sistemul francez (Art. 717 Pr. Civ. Fr.), ci acel genovez
(Art. 525, al nostru 506 Pr. civ.), după care adjudecarea purghează drepturile ce ar fi preesistat asupra, imobilului urmărit. Sand. Nanoveanu, în Dreptul pe 1873, No. 81 și Proced. Civ. p. 1228—1931.
Aceasta pare a fi și opinia d-lui procuror general Vioreanu, in discursul seu de redeschidere a anului 1872-1873. (Bulet. Cas. pe
1872, p. 237.) V. cu toate aceste, discursul de redischidere al anului judeciar 1874— 1875 (Bulet. pe 1874, p. 280), în care dl.
Vioreanu pare a reveni asupra primei sale opiniuni, admițând păverea contrarie, care mi se pare cea mai juridică. V. și Bulet. Cas.

pe 1876, p. 710, unde Inalta, Curte, conformându-se Art. 81 din
legea sa organică, arată prin un raport cătră domnu antinomia re-

gretabilă ce esistă între Art. 506 şi 565 din Pr. Civ., cerând o îndreptare grabnică de la camerele legiuitoare.— Sistemul din urmă

era formal consacrat în vechia noastră, legislaţiune, după care toți
acei interesaţi trebuiau să se arăte în termen de 6 luni, sub pedeapsă de a perde drepturile lor. (Art. 605 Cod, Calimach și Art,

453
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Acţiunea în revendicare are de efect restituirea lucrului reven- Efectele redicat,) dimpreună cu toate accesoriile sale, cu toate fructele pro- vendicărei.
duse de lucru?) In unele casuri, pâritul nu va restitui lucrul, ci
10 Sobornicescul hrisov din 1785, modificat de obșteasca obicinuită
adunare la 1839.) (V. colecţia Pastia. p. 175.) Această stare de lucruii era cu mult preferabilă acelei de astădi.
Dacă posesorul, care era de rea credință, a vândut lucrul, și dacă Respunderea
cumpărătorul a dobândit proprietatea lui prin prescripţie, vechiul posesorului
nu 'mai are nici o acţiune contra acestui cum- aleea cre-

proprietar

deposedat

în privința

lui, timpul

părător. El nu mai poate
posesiunea şa a încetat.
lucrul, poate însă să fie
deposedat, pentru că a

să revendice lucrul nică de la vândător, Căci fn catea
Posesorul de rea credință care a înstrăinat cerul revendiobligat a despăgubi pe vechiul proprietar cat cătră alvândut un lucru ce nu'i aparținea, dacă,
tul.

necesar

pentru a prescrie

n'a trecut încă. El

va fi însă la adăpost de ori ce acţiune, dacă el ar fi prescris proprietatea lucrului, în caz când el nu
174.) „Dacă stăpânitorul unui lucru

Par fi înstrăinat. (Laurent. VI.
lau dat altuia, după ce sau

pornit asupra lui jalbă, dice art. 494 din codul Calimach (Art. 378

Austriac), se îndatorește după hotărîrea judecătoriei săl
cheltueala

jăluitorului

cu

vul.*

439

sa, sau

să plătească

lucrului, dacă jăluitorul nu va voi să tragă în judecată
Art.

din

codul

Italian

cuprinde

o

întoarcă

cel obicinuit preţ a

pe avuto-

disposiţie”

identică,

Pâritul poate fi încă în neputinţă de a restitui lucrul revendicat, Respunderea
când ela, perit în totul sau în parte prin caz fontuit. In asemenePâritului,când
caz, trebue sădistingem, ca şi la Romani: 10 sau posesorul este de dicat a perii

bună credință, și atunci el nu respunde de casul fortiut, pentru că în totul sau
este de princip

că nimene nu respunde de casul fortuiţ: animaliumîn parte prin

vero casus, mortes,

servorum, “4 fortuit.

queque sine culpa acceduni, fuge

qui custodiri non solent, rapinee, tumultus, încendia, aquarum magnitudines, impetus praedonum, a nullo prestantur.“ (L. 23 în fine.
Dig. Lib. 50, Tit. 17); 2 sau el este de rea credință, şi atunci,
daune

el datorește

de la punere

în întârdiere,

adecă

de la cererea

în judecată. (I.. 15 $ 3. Dig. Lib. 6 Tit. 1.) Comp. Laurent. VI. 175.
La Romani, posesorul violent și clandestin era de drept în în- Posesor vio-

delicti plus quam frus- lent. Deose-

târgiere ca și furul, quia ex ipso tempore
tator debitor

constitus

19 în fine, Dig. Lib. 43. Tit.

est. (L.

16. de pie dea

pi et de vi armata.) Această soluțiune nu mai este adevărată astădi,
căci întârdierea de drept nu poate să esiste de cât în puterea unei legi, și în dreptul modern, numai furul este de drept în întârdiere (Art. 1909): semper enim moram fur facere videtur. (|. 8
$ 1 în fine. Dig. Lib. 13. Tit, 1.) V. Laurent. loco. cit.
Dacă

lucrul a perit

dință va respunde

:)

din culpa

în tot

pâritului,

deauna de

posesorul

culpa sa,

de

rea

ear acel de

cre-

DU

Desființarea

bună lucrului din

credință, va respunde numai după punerea în intârgiere. V. Laurent. culpa, păritu”
,
VI. 175. Veqi și Van Wetter. Dreptul Roman. I. $ 203.
Numai posesorul de bună credință câștigă proprietatea, fructelor, şi
ca, atare nu este ţinut la restituirea lor. (V. în/ră, esplic. Art. 485

urm.) Posesorul câştigă fructele naturale prin deslipirea lor de lucrul-care le produce; fructele prinse de rădăcini aparțin deci şi se
restituesc

proprietarului,

pentru

Marcad6. Il. 417. Demolombe.
Tit.

1, unde

că ele

fac parte

din

lucrul

seu.

IX. 583.-V. şi L. 44, Dig. Lib. VL.

se dice: fructus pendentes

pars fund, videntur,
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echivalentul seu; de pildă, la cas de espropriare pentru câausă de
utilitate publică, el va restitui proprietarului indemnitatea ce a
primit. (Art. 25. L. espr. din 1864.) In princip, el va fi chiar liberat,
dacă lucrul a perit prin caz fortul sau forță majoră. (Art. 1456.)
Cât pentru cestiunea de a se ști când şiîn ce măsură pâritul
condamnat la delasarea imobilului revendicat este indrituit a cere
restituira cheltuelelor făcute cu ocasiunea conservaţiunei, îmbună-

tăţirei, şi înfrumusețărei fondului, ') ea urmează a se deslega în mod
Cheltueli necesare,

diferit, după natura acestor cheltueli.
In cât priveşte cheltuelele necesare făcute de pârit pentru conx3
servarea, imobilului, ele trebue săi fie restituite în totul de cătră
proprietarul revendicant, căci altfel, acest din urmă s'ar îmbogăți
în dauna posesorului, ceea ce este contrar echităţei. (L. 206. Dig.
Lib. 50. Tit. 17.) Posesorul ave drept la restituirea, acestor cheltuelă, chiar când ele n'ar fi adus nici un folos proprietarului, din
causa perderei lucrului prin caz: fortuit după facerea lor,?) şi fără
a se distinge în genere dacă pâritul era de bună sau de rea cre-

dință în momentul când le a făcut.5)
Cheltueli necesare, utile

')

și de simplă

Legea, actuală recunoaște deci, ca și dreptul Roman, trei feluri de
cheltueli sau spese: 10 cheltuelele necesare (impensce necessarie),

adecă acele făcute pentru conservarea lucrului şi fără de care lu-

plăcere.

crul ar peri, cheltuelele trebuincioase spre
fiinţei lucrului, după cum se esprimă Art.
(331 Austriac), gu si facte non sint, ves
rior futura sit. (L. 79. Pr. Dig. Lib. 50. Tit.
tale, (împense utiles), adecă acele care, deşi

necurmata pastrare a
432 din codul Calimach
aut peritura, aut dete16); 20 cheltuelele unu au de scop conser-

varea, lucrului, totuşi au de efect îmbunătăţirea lui. (L. 79 $ 1. Dig.

Lib. 50. Tit. 16.) Nu trebue să confundăm simplele îmbunătăţiri
cu construcțiunele nouă care se regulează de Art. 494. 3% Şi în
fine, cheltuelele de simplă plăcere, după cum le numește Art. 1346

C. C., sau acele făcute numai spre desfătarea, și podoaba vre unui

lucru, după cum se esprimă Art. 433 din codul Calimach. (332 Austr.),
(împense volupiuaric), adecă acele care au de scop infrumusățarea
lucrului,

fără

a'i mări

valoarea,

que

speciem

duntazi

ornant,

non

etiam fructum augent, ut sunt viridia, et aquc salentes, incrustationes, loricationes, picture etc. (L 179 8 2. Dig. Lib. 50. Tit. 16.) Comp.

Art. 539. 766, 997, 1345, 1346, 1377, 1574, 1618 ete. C. C.) Teo-

)
%)

ria acestor cheltueli se întemeiează pe regula de drept natural că
nimene nu se poate: îmbogăţi în dauna altuia: „jure natura ceguum,
esi, neminem cum alterius detrimento et injuria, fieri locupletiorem.“
(L. 206. Dig. Lib. 50. Tit 17, de diversis regulis juris antiqui.)
Aubry et Rau. IL. $ 219, p. 354. Laurent. VI. 176.—V. cu toate aceste, Demolombe. IX. 687.
Argument din Art. 997. Aubry et Rau. loco cit. Demolombe. IX.
686.

Laurent.

Roman.
După
dință

VI.

176. Această

soluțiune

V. L. 5. Cod. Lib. 3. Tit. 32

era admisă

şi 1.38.

şi în dreptul.

Dig. Lib.5.

Tit.3.

codul Calimach, din contra, numai stăpânitorul de bună creare drept la, întoarcerea cheltuelelor făcute de dânsul (Art.

432 Calim.) In privința cheltuelelor ficute de un stăpânitor de rea

(
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-

Cu toate aceste, cheltuelele de întreţinere fiind considerate ca
o sarcină a fructelor, nu dau loc la nici o repetiţiune în favoarea

posesorului,

care

în

virtutea

bunei

sale

credinți

este

455
Cheitueli de
intreţinere,

scutit

de restituirea fructelor. (Art. 485.) Cheltuelele de întreţinere sunt
deci în sarcina posesorului de bună credinţă, pentru că el profită
de densele, și nu se poate dice că proprietarul se îmbogățeşte în
dauna lui. In cât priveşte însă pe posesorul de rea credinţă, el fiind
obligat la restituirea fructelor, trebue să aibă drept la plata cheltuelelor făcute de dânsul cu ocasiunea întreţinerei lucrului, pentru că altfel, proprietarul s'ar îmbogăţi în dauna posesorului. !)
Cheltuelele utile, adecă acele care au de scop îmbunătăţirea şi
sporirea valorei lucrului, pot fi cerute de la proprietarul revendicant, însă numai pănă la concurența sumei cu care fondul a dobândit o valoare mai mare, căci numai în această limită, proprietarul fondului se foloseşte de ele.?)
Proprietarul revendicant va restitui cheltuelele utile în limitele
mai sus aratate, nu numai posesorului de bună credință, dar și acelui de rea credinţă, căci Art. 494, relativ la construcţiunele nouă
ce ar face un posesor de rea credinţă, nu este aplicabil în specie.5)
In cât priveşte cheltuelele de simplă plăcere, care n'au avut
de resultat sporirea fondului, pâritul, fie el de bună sau de rea
credinţă, nu poate să ceară plata lor, ci are numai dreptul de a
lua obiectele care se pot rădica fără degradarea fondului, şi care”i
pot fi de un folos oare care.?)

Cheltueli uțile.

Art. 494 in„aplicabil în
specie.

Cheltueli de
simplă plăcere.

credință, v. Art. 439 cod Calimach (336 Austriac.) Rămâne însă"
bine înţăles că posesoiul de rea credință nu poate să aibă nici
un drept la repetițiunea cheltuelelor necesare pe care un caz fortuit, le ar fi făcut să dispară, când el nu dovedeşte că perirea lucrului ar fi avut loc şi în mânele proprietarului, căci, în acest caz, el
este responsabil de casul fortuit. V. Aubry et Rau. loco cit. nota 30.
Laurent. VI. 176 în medio. V. şi L. 38 în fine, Dig. Lib. 5. Tit. 3.
1) Laur. VI. 176 în fine şi 238. Aub.et Rau. IL. $ 219, p. 354. D.P. 55.2. 143.
2) Comp. Art. 432 din codul Calimach. (331 Austriac.)—Valoarea ce

fondul a putut câștiga prin facerea unor cheltueli utile se va cal-

cula după valoarea lucrului în momentul restituțiunei, căci numai
atunci proprietarul se foloseşte de îmbunătăţirea fondului seu. Aubry et Rau. Il. $ 219, p. 354. Laurent. VI. 177.
3; Laurent. VI. 177. Aubry et Rau. IL. Joco cit.—L.a Romani, din con- Deosebire întra, posesorul

de

rea credinţă, care făcuse cheltueli utile, avea drep-

tre dreptul

şi
tul de a lua ceea ce se putea rădica fără degradaţiunea fondului. V. L. dRoman
reptul ac37. Dig. Lib. 6. Tit. 1. L. 7 $ 12, Dig. Lib. 41. Tit. 1. [.5. Cod.
tual.
Lib. 3. Tit. 32. Comp. și Art. 432 din codul Calimach. Numai în

materie de petiție de ereditate, posesorul de rea credință era pus,
în privinţa cheltuelelor utile, pe acelaș rând cu posesorul de bună

credință. L. 38. Dig. Lib. 5. Tit. 3.
4)

Argum.

din Art.

539. Aubry

et Rau.

II. $ 219,

p. 355.

„Din chel-

tuelele făcute numai spre desfătarea şi podoaba vre unui lucru,
dice Ant. 433 din codul Calimach

(332 Austriac), se întorc atâte

(7
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Proprietarul revendicant nu poate nici întrun caz să fie ținut a
Proprietarul
aa „poate, Î restitui pâritului preţul ce acest din urmă ar fi plătit pentru doplăti poseso- bândirea,

imobilului la. a cărui

delasare

el se găsește

condamnat, )

.
x
:
rului preţul
dacă imobilul ar fi fost cumparat la mezat
tureiŞi«: aceasta chiar
cumpăă

imobilului.

_

Arendarea imo

pu-

blic, căci, nică o legătură de drept nu esistă între posesorul şi
proprietarul imobilului revendicat. ÎIntr'adevăr, dacă proprietarul
este ţinut la oare care prestațiuni cătră posesorul imobilului, aceasta este pentru motiv că nimine nu se poate îmbogăţiîn dauna
altuia, şi în specie, nu se poate qlice că proprietarul s'a îmbogăţit prin faptul că posesorul a numarat preţul imobilului vendătorului seu, care nu era proprietar.!) Posesorul va avea însă, în
asemene caz, acţiunea în garanție contra vendătorului seu, şi acest din urmă, la caz de a se admite acţiunea în revendicare,
va putea fi condamnat la restituirea preţului primit, şi chiar la
daune. „Cel cu bună credință stăpânitor, dice Art. 434 din codul Calimach (333 Austriac), poate să ceară de la cel mai înainte avutor, preţul lucrului dat, ear nu de la proprietarul lucrului.“

În caz când posesorul ar fi arendat imobilul înainte de reven-

dicat

dicare, contractul de arendă par lega pe proprietar, chiar dacă ar
fi transeris (Art. 724 Pr. Civ.), pentru că acel care nu are nici
un drept asupra unui lucru nu poate săi deie în arendă.
Sarcini reale
Tot astfel vor pica şi sarcinele reale, precum ipotecile şi altele,

câtră poseso- constituițe de cătră posesor în timpul stăpânirei sale, pentru că
rul fondalui. admiterea acţiunei în revendicare dovedeşte că el n'a avut nici
un drept asupra imobilului, și pentru că numai acel care are capacitatea de a instrăina un imobil, poate să'l şi ipotece. (Art. 1769.)
câte cu adevarat au îmbunătăţit lucrul și au sporit prețul lui. Cu
toate aceste, stăpânitorul cel de mai înainte are alegerea să/și rădice, de va voi, toate podoabele care sunt cu putință
a se lua, fără

vătămarea ființei lucrului.“—Pâritul mar putea, însă să râdice un
lucru care nu ar fi de nici un folos, numai pentru a jigni pe proprietarul revendicant, căci nu trebue să se înlesnească răutatea
oamenilor:

Axt. 1910 nu
este aplicabil
zile imobili.

are.

maliciis

non

est

indulgendum.

(L. 38, în medio,

Dig.

Lib. 6. Tit. 1.) Comp. Laurent. VI. 178 în fine.—După Art. 636 din
codul Olandez, cheltuelele de utilitate şi de simplă plăcere sunt
în sarcina deţinătorului, fie el de bună sau de rea credință; însă
el are drept la rădicarea acestor obiecte, dacă aceasta se poate
face fără stricăciune.
1!) Laurent. VI. 179. Aubry et Rau. II. $ 219, p. 355. Disposiţia escepțională a Art. 1910, relativă la revendicarea obiectelor mişcătoare, nu se aplică

deci

la revendicări

în materie

mâne însă bine înțăles că posesorul va avea drept

imobiliară.

la sumele

Re-

pe

care el le ar fi plătit pentru achitarea sarcinelor reale, care ar fi
putut fi urmărite contra proprietarului revendicant, căci, în asemene ipotesă, plăţile făcute de posesor ar profita revandicantului şi
lar îmbogăţi pe nedrept. Aubry et Rau. loco cit. Comp. și L. 63.
Dig. Lib. 6 Tit. 1, de rei vindicatione.

ACȚIUNEA ÎN REVENDICARE, — DREPTUL DE RETENȚIE.
La

Romani,

posesorul care

avea, drept

la oare

care
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despăgu-Dreptuldere-

biri de la proprietarul revendicant, pentru cheltuelele necesare şi tenţie. Conutile

făcute

de

dânsul,

avea

dreptul

de a reţinea

imobilul

pănă

iroversă,

la primirea sumelor datorite de cătră proprietar. !) Acest drept
de retențiune nu mai esistă însă astădi, căci garanţiile şi causele
de precădere admise de lege fiind de strictă interpretare, el nu
poate fi admis, după rigoarea principiilor, de cât în ceasurile anume statornicite de lege, 2) adecă, în casurile Art. 509, 771,
1399, 1323, 1377, 1444, 1618, 1619,1694, 1700 din C.C,
590 cod. de comerţ din 1887 şi 463 cod. de comerţ vechii. V.
şi supră,-p. 443, unde am vă&dut că proprietarul are dreptul de
a reţine imobilul espropriat pănă la plata despăgubire sale.
D)

2)

L. 65. Pr. Dig. Lib. 6. Tit. 1. Comp. şi $ 30 Instit. Lib. II. Tit.
]. de rerum divisione.—În privinţa dreptului de retenţie sub co-

dul Calimach, v. Art. 436, 859,

.1921,

1528,

codice.

1541,

1746

etc. Qin acest

1424, 1478, 1480,

1482,

-

Laurent. VI. 181 şi XXIX. 293, 294, 298. Mourlon. III. 1246 şipreptuldereEzamen critique du Com. de Troplong. 231. Cabrye. Droit de r6- tenţie. Contention, 61 urm. Curte din Bucureşti. Dreptul pe 1884, No. 25. Gr. troversă.
Alexandrescu. Tesă p. licenţă. p. 43. Bonachi. II. p. 55. Cu toate
aceste, cestiunea

este controversată :

19

unii;

întradevăr,

conferă,

acest drept, nu numai posesorului de bună credință, dar chiar și acelui de rea credință. Demolombe. LX 682; 20 cei mai mulţi însă, nu
conferă acest drept de cât posesorului de bună credință: Sie. Marcade.
II. 430. Toullier

D. II (partea 1) 130.

Duranton.

IV.

382.

Troplong. .

Privil. et hypoth. 1. 260 urm. V. şi L. 38. Dig. Lib. 6. Tit. 1 precum și
Instit. $ 30. Lib. 2. fit. 1. (Tecstul acestor legi sunt citate la Art.
494.) În acest seus se pronunță și jurisprudența. Curtea din Iaşi,
sub preşed. D-lui G. Liciu. Dreptul pe 1885, No. 85. Cas. Fr. D.
P. 52. 1. 280. D. P. 69. 2. 41 etc. Acest sistem se vede formal
admis în codul Italian (Art. 706) şi în codul Olandez. (Art. 630.)
3% In fine, într'o părere intermediară, se susține, că tribunalele pot
admite dreptul de retenţiune în favoarea unui posesor de bună
credinţă, de câte ori reclamantul în revendicare n'ar înfăţoșa garanţii îndestulătoare de solvabilitate. V. Aubry et Rau. IL. Ş 219,
p. 355 şi $ 256 bis, p. 588. Comp. şi Demolombe. IX. 682 7 fine.
Demante. II. 392 bis VII. Colmet de Santerre. [X.5 bis. IV—VI.
Mass6—Verge. Il. $281,p. 81. „Considerând, dice Curtea noastră
supremă, că nu este esact a se dice că dreptul de retențiune nu
se poate acorda de cât când e anume ficsat prin lege și cerut espres de părţi; că din potrivă, acest drept este lăsat la apreciarea
judecătorului de a'1 acorda de câte ori, fiind vorba de un debitum
îm ve adjunetum, pentru motive de echitate el 1] găsește necesar pentru a, ocroti realisarea eficace a despăgubirilor ce el acordă etc.“
(Cas. Rom. Dreptul pe 1883, No. 63 și Bulet. S-a I pe 1885, p.
677.) Este însă de observat că nici un tecst de lege nu consacră
această

putere

tea noastră

discreţionară a judecătorului, pe care o admite cur-

supremă,

Conclusiunea noastră

este deci, că posesorul,

fie el chiar de bună credință, nu are dreptul de retențiune, şi că acest drept escepţional trebueşte strict mărginit în limitele legei.
Tipografia Naţională,

30
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11. Despre

acțiunea negatorie (negatoria

sau negativa

in

:rem aetio.)

Acţiunea negatorie (negare, a tăgădui) este o acţiune reală,
prin care proprietarul, sau acel care are asupra unui imobil un
drept de usufruct, de us, ori de abitaţiune 3) (Art. 517 urm.
565 urm.), tinde a face să se recunoască de justiţie că imobilul,
care se pretinde grevat de o servitute, este liber de ori ce servituţe
reală sau personală. Această acțiune mai tinde încă în mod accesor a opri în viitor eserciţiul servituței din partea pâritului, şi
a, dobândi o despăgubire pentru esercițiul anterior.
Proprietarul care esercită acţiunea negatorie nare nevoe să
dovedească că imobilul seu este liber de ori ce servitute. Singurul lucru ce el trebue să dovedească, este proprietatea, sa, adecă
dreptul seu absolut şi esclusiv asupra unui lucru. (Art. 480.) O
dată ce această probă sa făcut în justiţie, pâritului incumbă sar-

cina de a dovedi esistența servituţei, şi aceasta chiar când el ar

fi fost menţinut în
posesorie, căci, fie
tinde esistenţa unui
instanţă : incumbit

9
—

')

posesiunea servituţei sale pe cale de acțiune
acţiunea confesorie, fie negatorie, acel care predrept de servitute trebue săl stabilească în
onus probamdi ei qui dicil. (Art. 1169.92)

Această acţiune nu aparţine chiriaşului sau arendașului, pentru că
el nu posedă pentru dânsul, ci în numele proprietarului. (Art. 1428,
1853.) 'Toullier. D. II (partea 1) 719. Pardessus, Servitudes. 334.
Aubry et Rau, II. $ 219, p. 356. Mass6-Verg€. II. $ 300. Toullier
D. IL. (partea 1) 714. Laurent. VIII. 288. Demolombe. XII. 957.
Marcad6. V. No. 2 asupra Art. 1315. Curtea din Agen.D. P. 53. 2.
28. D. P. 58. 2. 27. Comp. şi Cas. Fr. D.P. 72. 1. 244. Art, 627

din codul Olandez este formal în această privință. Această soluțiu-

me nu se poate însă întemeiea, după cum pretinde Toullier (îl.
714) pe presumţiunea că ori ce fond ar fi presupus liber de servitute, guibibet fundus, liber a servitutibus esse presumitur,. pen-

tru că asemene

presumțiune

nu resultă la noi din nici un tecst

de lege. Ea se întemeiează deci pe principiile generale în matesie de probă. Proprietarul stabilind, întradevăr, proprietatea sa,
a stabilit prin aceasta că are asupra lucrului un drept absolut şi
„ esclusiv (Art. 480), și pâritul devine la rândul seu reclamant, de
câte ori pretinde esistența unui drept de servitute; prin urmare,
el trebue să dovedească acest drept, conform principiului: 7eus 4
exeipiendo fit actor.—Vedi cu toate aceste Duranton. V. 641 şi Pardessus, servitudes 337, după care proprietarului ar incumba sarcina
de a dovedi că fondul seu este liber de ori ce servitute, de câte
ori pâritul ar fi fost menținut în posesiune prin esercițiul acţiunei
posesorii, ceea ce mi se pare inadmisibil, pentru că proprietarul
este în neputinţă dea dovedi un fapt negativ, adecă libertatea fondului seu. Sarcina. probei esistenţei servitutei incumbă deci în totdeauna

pâritului.—Aceeaş

tul Roman.

Vedi

Van

soluțiune

Wetter.

LI.

se

$

admite în genere Și în drep-

205. Maynz. I. $ 223. Vind-

scheid. I. $ 198. Vangerow, Lehrbuch der Pandekten. |. Ş 353. etc.
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Dacă persoana care a esercitat acţiunea negatorie a dobândit Efectele accâştig de causă, judecătorii vor recunoaşte liberul eserciţiu al drep- fm? „negatului seu de proprietate, împedicând pe viitor esercițiul servituţei,
putând condamna pe pârit chiar la daune.
La Romani, judecătorii mai puteau încă să oblige pe pârit aDreptul Ro-

da o cauţiune (caztio de non amplius turbando)

că nu

va

tur-

bura în viitor pe reclamant în eserciţiul dreptului seu,1) ceea ce
nu

s'a admis

de

legiuitorul

Despre
Art.

modern.

acecesiune

în genere.

482. Proprietatea unui lucru mobil sau imobil dă drept

tot ce produce

lucrul

și asupra

întrun mod natural sau
accesiune. (Art.

tot ce se unește,

artificial.

483—516,

629,

645,

1777, 1824 C. C. Art. 546 C. Fr.)

Acest

drept

903

urm.

asupra

ca accesoriu, cu lucrul,

se numește:
1324

urm.

drept

1396,

Art. 482 serveşte de transiţie, şi anunță că legiuitorul
se ocupe despre accesiune.

de

1750,

are să

Accesiunea se intemeiează pe această idee că proprietatea unui lucru principal atrage proprietatea unui alt lucru dis acceso-

riă, pentru că acest din urmă este o dependenţă a celui dintăi. *)
Accesiunea, pe care codul Calimach o numeşte sporire sau adăugire,?) şi care la Romani nu era un adevărat mijloc de a dobândi proprietatea,*) pare a fi considerată ca atare de cătră legiuitorul modern (Art. 645), cu toate că această teorie nu este
tocmai esactă. (V. înfră,-esplic. Art. 483. p. 473.) Dacă aceasta
a fost voința legiuitorului, atunci nu mai remâne nicio îndoială
că codul actual cuprinde un vicii de clasificare, căcăflocul firesc
al accesiunei era în cartea I-a, unde legiuit9tukSe ocupă despre modurile de a dobândi proprietatea. (V. supră. p. 431, nota 1.)
Vedi cu toate aceste L. 8 $ 3. Dig. Lib. 8. Tit. 5, din care ar părea să
resulte că dovada incumbă acelui care neagă servitutea, de câte
|

ori esistă posesiune.

5) „Judicis officio contineri puto, gice Javolenus, ut de futuro quogue opere caveri debeat.* L. 12. Dig. Lib. 8. Tit. 5.
2), 4ccessio cedat principali.“ (L. 19 $ 13. Dig. Lib. 34. Tit. 2.) V.şi
supră p. 379 nota 3. Teoria codului lasă însă mult de dorit în această privinţă, după cum vom vede mai la vale. V. înfră, p. 413.
3) „Sporire şi adăogire, dice Art. 537 din codul Calimach (404 Austriac),
se numesc

câte

toate

se nasc

d'intr'un

lucru,

sau se

unesc

cu

el,

şi care nu s'au dat de cătră altul la proprietarul lucrului.“

4) V. Demolombe.
te,

IX. 572. Marcadâ.

II.

410—Vedi

cu toate aces-

Ortolan (Instit. 1. p. 227 urm.) care consideră accesiunea ca un

mijloc de a dobândi proprietatea. Aceasta
cât o eroare a regretatului profesor, pentru

nu poate însă fi de
că, la Romani, mo-

durile de a dobândi proprietatea erau: ocupațiunea, tradițiunea,
mancipaţiunea, cesiunea judeciară, usucapiunea, adjudecațiunea, şi legea:

„singularum

rerum

dominia nobis

adquiruntur : mancipatione,

în jure cessione, adijudicatione, lege.“ (Ulpian. Frag. Tit], 19, $ 2.)

CODUL

4170
Accesiune
naturală, şi
axtificială,.

CIVIL.—CARTEA

II.—TIT. 11. CAP. 1.—FRUCTE,

ARI. 522, 523.

Accesiunea este naturală (accessio naturali), când se formează
de la sine; ea este artificială (uccessio îndustrialis), dacă este e-

- Calimach
fectul mânei omului. Codul

mai recunoaşte încă o

ac-

cesiune micstă. !)
Legiuitorul se ocupă mai întăi despre dreptul de accesiune asupra celor produse de lucru, și apoi despre dreptul de accesiune asupra celor unite şi incorporate cu lucrul,

NN

CAPITOLUL 1.

Despre

dreptul

de accesiune

asupra

celor produse

Distincțiunea fructelor.

de lueru.

-

Legiuitorul defineşte fructele tocmai la titlul III a cărței a II-a,
însă fiind că avem să vorbim despre fructe, este bine casă știm
de pe acum câte soiuri de fructe sunt. Vom esplica deci de îndată Art. 522 şi 523, cu atât mai mult, cu cât, în lipsă de tecst,
disposiţiunele care se găsesc la titlul usufructului asupra definițiunei fructelor şi perceperei lor sunt aplicabile și posesorului. *)
Art. 522. Fructele naturale sunt acele ce pimântul produce de la
sine; producţiunea şi prăsila (sporul animalelor) sunt asemenea fructe
naturale. Fructele industriale ale unui fond sunt acelea ce se dobândesc prin cultură. (Art. 483 urm. 524, 529—533, 537, 555, 556 0.0.
Art. 583 0. Fr.)
Art. 523. Fructele civile sunt chiriele caselor, dobândile sumelor esigibile;?) venitul rentelor; arendele întră în clasa fructelor civile. (Art.
525, 542, 543, 527, 550, 994, 1280, 1088, 1275, 1413, 1585. 1587, 1589,
şi L. din 10 Dechemb. 1882 p. reducerea dobândei legale. (Art. 1649,
1907 C. C. Axyt. 584 C. Ir.)
|
Fructe.

Producte,

Prin fructe sau roduri, trebue să înţălegem produsele periodice
a unui lucru, guidguid ex re nasci et renasci solet, sau produsele ce se percep cu ocasiunea acestui lucru, după destinaţiunea
sa, de pildă recoltele, sporul animalelor, chiriele caselor, arendele
moșielor, banii care ar proveni din esploatarea unei proprietăți
literare (Trib. şi Curtea Paris. D. P. 80. 2. 63) ete; ear prin
producte (les produits), se înțălege ori ce profit se trage din un
lucru, şi care nu se produce și reproduce la timpuri anume determinate,

precum

comoara

sau

mineralele

ce

se găsesc

în

pământ

(Art. 538),

copacii înalţi care n'au fost supuși unei tăeră regulate.

(Art.

Fructele

')

531.)

sunt

deci specia,

ear

productele

genul,

căci

„Sporirea sau adăogirea se face ori din fire, ori din meșteșug, sau
din ambe aceste.“ (Art. 538 Cod. Calimach, 404 in fine Austriac.)

2) Laurent. VI. 196.—Compară Art. 444 urm, din codul Italian şi Art,
593 din Ante-proiectul de revisuire, care tratează despre fructe în
capitolul accesiunei.
”
3) Adecă care pot fi cerute întrun termen oare care, prin oposiţie
cu _rentele perpetue a cărora capital nu este nici o dată esigibil.
(Comp. și esplic. Art, 474, p. 411. V. şi înfră, p. 471, 472.)

DISTINCȚIUNEA FRUOTELOR.—ART. 522, 523.

|

471.

toate fructele sunt producte, pe când toate productele nu sunt
fructe.!) In art. 485, cuvântul produete e luat în loc de fructe.
Distincţiunea între fructe şi producte nu are nici un interes
față cu proprietarul, pentru că el are drept atât la fructe, cât şi |
la producte ; ea are însă interes față cu usufructuarul şi posesorul de bună credinţă, pentru că ei nu câştigă în genere de cât fructele.
Legea distinge două soiuri de fructe: fructele naturale şi fructele Impărțirea

civile. Fructele naturale sunt productele pământului, ear fructele pietelor

civile, sunt acele care se percep cu ocasiunea unui lucru, fără a vale și civile.
se naşte direct din acest lucru, precum sunt chiriele caselor sau
arendele moșielor, dobângile capitalurilor etc.
Fructele naturale se împărţesc în fructe naturale propriu dise Fructe naturale.
(fructus mere naturales), şi în fructe industriale (fructus industriales.) Cele dintăi sunt acele ce pământul produce de la sine, fără
nici o cultură, precum buruenele, earba, spinii etc. In această categorie întră şi sporul animalelor sau prăsila, adecă puii animalelor
şi produsul lor, precum lâna, laptele, mierea :) ete.
Fructele industriale sunt acele ce pământul produce cu ajuto- Fructeindustriale,
rul muncei omului, precum grâul, sacara, porumbul, verdeţurile etc.

In realitate, numai fructele naturale merită numele

de fructe. Fructe civile

Legiuitorul asemăluind însă fructelor şi folosul ce se trage din îp (ficțiune) Art.
chirierea sau arendarea unui imobil, şi din procentarea unui capital, prin o ficţiune, numește fructe, chiriele caselor,?) arendele fondurilor rurale £) (V. Art. 1413), veniturile rentelor, fie ele perpetue

sau pe viață (Art. 527, 1639 urm.) şi dobândile capitalurilor. *)Dobângile su-

neesigişi care sunt „aplă-melor
nu sunt încă esigibile,
Dobândile sumelor care
bile. Contro=
A
.
—versă.
civile,
fructe
tot
sunt
scadenţă,
la
țitoare la un-termen neajuns încă
,

:) Distincţiunea între fructe și producte nu se întemeiează pe natura
Jucrurilor, pentru că, dacă unele fructe sunt puse de legiuitor între
producte, reciproc sunt și producte “care se consideră ca fructe, de
pildă, copacii înalţi care au fost puși în tăere regulată. (Art. 530),
productele carierelor şi minelor esploatate de proprietarul pământului. (Art. 537, $ 1.)—Și după adresa minist, dreptăţei din 1659
(V. colecţia, Pastia, p. 1178), fie care parchet, în deosebi din pădurile
parchetate conform legiuirilor de atunci se socotea ca venit.
2) Pelea, coarnele și carnea vitei nu se consideră ca fructe: „caro
et corium mortui pecoris în fructu non est.“ (L. 30. Dig. Lib. 7. Tit. 4.)
36.
3) Prediorum urbanorum pensiones pro fructibus accipiuntur. |.
,
Dig. Lib. 22. Tit. 1.
4) Mercedes plant a colonis accepte loco sunt fructuum.“ (L. 29. Dig.
Lib. 5. Tit. 3.) Aceasta consti.ue o adevărată inovaţiune în Francia,
căci, în vechiul

drept

francez,

arendele fondurilor

rurale

erau „Con-

sidera'e din contra ca fructe naturale sau industriale a pământu-

lui. Demolombe. IX. 581 şi X. 274. Laurent. VI. 199 in fine şi 395.

5)

Usura pecunie quam percipimus, în fructu non est; quia non er
ipso corpore, sed ex alia causa, îd est novu obligatione.“ (L. 121.
Dig. Lib. 50. Tit. 16.)

4172

şi în Art.

ca

turale şi civi-

le. Art. 525.

1. —FRUCTE.—ART.

474,

prin

rentele perpetue

cu

oposiţie

522, 523, 483.

în acest art. cuventul esigibil

că legiuitorul întrebuinţează

pentru

Dobândirea
fructelur na-

II, — TIT. II.—CAP.

COD. CIV.—CARTEA

a cărora

ca-

pital nu este nici odată esigibil.') Legiuitorul numeşte toate aceste venituri fructe civile (fructus civiles), pentru că ele nu sunt
adevărate fructe, şi pentru a arata că este vorba de o ficţiune.
Distincţiunea, între fructele naturale și industriale este pur teoretică, şi nu are nici o însemnătate practică, pe când distincţiunea
între fructele naturale şi civile presintă din contra o mare însemnătate, din causa modului de dobândire a acestor fructe. Fructele
naturale şi industriale, cât timp sunt prinse de rădăcini, se confund
cu fondul din care ele fac parte, şi nu se dobândesc de cât prin
deslipirea lor de luerul care le produce. Astfel, recoltele se dobândesc îndată ce ele au fost deslipite de pământ, lemnele, îndată
ce au fost tăete din pădure, puii animalelor, îndată ce animalul
a fatat, ear lâna, după ce a fost tunsă ete. Fructele naturale se
câştigă deci la un timp fics și determinat, prin singurul fapt al
deslipirei lor fireşti, pe când, din contra, toate fructele civile se
socotesc dobândite gi cu gi (Art. 525), ceea ce însemnează că ele
se împartîn trei sute șase deci şi cinci de părți, şi că fie care unitate

corespunde

cu fie-care di a anului. (Laur. VI. 200. Demol. LX. 582.)

Cui aparţin fructele?
„Art. 483. Fructele naturale sau industriale ale pământului,

fructele

civile, sporul animalelor 2) (prăsila) se cuvin proprietarului, în puterea
dreptului de accesiune. (Art. 482, 484, 522 urm. C. C. Art. 547C. Fr.)

Fructele,

de ori ce natură

ar fi, aparțin

proprietarului

pămân-

tului, chiar dacă semănăturile ar fi iost făcute de alții, remănend
acestor din urmă

dreptul de despăgubire

pentru

semănăturile

şi

arăturile făcute de denşii.5) (Art. 484.)
Prăsila.

Sporul animalelor fiind considerat ca: un fruct (Art. 522), aparţine şi el proprietarului animalului.?) La caz când animalele care
1) V.supră, p.411 și 470, nota 3. Comp. Laurent. VI. 199. Demol. X.273.
2)

Nu

mai este nevoc

ca legiuitorul

să

vorbească

anume

de

sporul

a-

nimalelor, pentru că el întră în $ 1, care vorbește de fructele naturale. In ori ce caz, sporul animalelor nu trebuea să fie prevedut
în urma fructelor civile, pentru că el se consideră ca un fruct natural.
5) Omnis fructus non jure seminis, sed jure soli percipbur. L. 25. Pr.
în medio. Dig. Lib. 22. Tit. 1. V.și L.25 $ 1. Dig. lococit.— „Câte
fireşte,

adecă

fără

lucrare

de

pământ,

resar,

dice

Art.

542

din

codul Calimach (405 Austriac), precum ierburile, sadurile, rodurile,
etc. sporesc proprietarului pământului.“ Vei și Art. 567 din acelaș
codice (420 Austriac), unde se dice că, dacă s'au semănat pe un
„ogor străin sămânță, sau de s'au răsădit străine saduri pe loc străin,
„acest fel de adăogire se cuvine la proprietarul locului.—,
Ori ce se
sădeşte fără voia şi știrea noastră pe pământul nostru, al nostru
Dreptul Roman și dreptul vechii,

se face,“ dice codul Caragea. (Art. 4, Parte IL. Cap. 1.)

*) „Pomponius

scribit, si equam_ meam

eQuus tuus pregnantem fecerit,

non esse tuum, sed, meum quod natum est.“ (L, 5 Ş 2. Dig. Lib. 6,
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CUI APARȚIN FRUCTELE. —ART. 483,
Sau gonit ar aparţinea la doi stăpâni deosebiți, sporul va aparţinea proprietarului . dobitoacei care a fatat, guiu est pars viscerum,
matris, şi Art. 541 din codul Calimach (406 Austriac) adaogă că,
proprietarul dobitoacei, care din intâmplare s'au gonit de cătră dobitocul altui proprietar, nu se îndatorește a da lui ceva pentru
aceasta, soluţiune care este adevărată şi astădi.

Art. 483

din C. C. dice, ca și codul Italian (Art. 444), că fruc- Inesactitate

tele se cuvin proprietarului, în puterea dreptului de accesiune. A. de peost. Ori
ceasta, nu este însă adevărat, căci fructele, cât timp sunt prinse legiuitorului.
de rădăcini, nu au o individualitate deosebită, ci fac un singur trup
din care causă ele sunt imobile prin incorporaţiune.
cu pământul!)
(Art. 465, 466.) Tot astfel, și prăsila (/oius pecorum) se confunde cu trupul animalului căruia "i este a fata (pars viscerum
matris est.) Nu esistă deci două lucruri, unul principal şi altul accesoriu. Accesiunea nu este un mod de a dobândi proprietatea, nici
în urma, deslipirei fructelor de pământ, sau auşurărei animalului
căruiai era a fata, căcă, deşi prin asemene deslipire, fructele dobândese

o individualitate

proprie,

totuşi ele nu

sunt un accesoriu

a lucrului principal, de vreme ce în loc de a se alipi, el din
contra s'au deslipit. Proprietarul nu dobândeşte deci proprietatea
fructelor prin deşlipirea lor, ci el având-o de mai înainte, urmează,
a o avea

și în

urmă,

însă nu în puterea

dreptului

de

accesiune,

după cum prevede Art. 483, ci în puterea dreptului seu de proprietate, care cuprinde şi dreptul de a se bucura de fructe (jus
fruendi.)?) (Art. 480.) Aceste observaţiuni sunt adevărate şi în
privința, dreptului de accesiune considerat ca mijloc de a dobândi
urm.)
ceea; ce se unește şi se incorporează la un lucru. (Art. 488
critică,
această
însă
fi
ar
(Demolombe. IX. 574.) Ori cât de întemeiată
accesiutotuşi remâne constant că legiuitorul modern a clasificat
645.)
Art.
(V.
nea, între modurile de a dobândi proprietatea.
jure subTit. 1.) „Item gue ez animalibus dominio nostro eodem
Vedi și
1.
Tit.
41.
Lib.
Dig.
6.
L.
fiunt.)“
jectis nata sunt (nostra
ele
Înstit.

Lib.

2. Tit. 1. $ 19.—„Sporirea dobitoacelor

şi toate

din

Austriac),
ummătoare folosuri, dice Art. 540 din codul Calimach (405
cresporesc

asemene proprietarului,

sau

stăpânitorul luă cu bună,

540 din
dință.—Axt. 405 din codul Austriac, corespundător cu Art.
credinţă,ci

codul Calimach, nu vorbeşte de stăpânitorul de bunăacestui princip,
numai de proprietarul animalului. Tot în puterea
în folosul aceluia care,
copiii care se năşteau din o roabă sporeau
Cod. Calimach.)
în vremea naşterei lor, era proprietarul ei. (Art. 539
Lib. 6. Tit. 1.)
Dig.
44.
(du.
r.“
videntu
1) Fructus pendentes pars fundi
94. Mass6IL.
roy.
Ducaur
373.
IX
mbe.
Demolo
182.
2) Laurent. VI.
6. Il. 410.
Maread
bis.
381
TI.
e.
Verg. IL. p. 60, nota 17. Demant
că fruerevadă
să
trebui
ar
nostru
tecstul
esact,
Pentru a fi deci

ne, În
tele aparţin în princip proprietarului, fără a vorbi despre deaccesiu
re.
revisui
oiectul
Ante-pr
din
593
sens se vede redactat Art.
acest
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Casuriîncare.

fructele nu se
cuvin propri-

etarului.

Principiul că fructele aparțin proprietarului sufere oare care escepţiuni. Ast-fel, fructele nu mai aparțin proprietarului: 10 când
proprietatea este desmembrată și osebită de dreptul de folosință;
în asemene caz, fructele aparțin usufructuarului (Art. 524, 525);
20% cănd proprietarul sa obligat a da folosinţa altuia, de pildă, prin
locaţiune (Art. 1420 $ 3), sau anticresă (Art. 1697); în asemene
caz, chiriașul și creditorul antecresist au dreptul de a percepe
fructele, însă nu în virtutea unui drept a lor propriu, ci ca fiind
subrogaţi în drepturile proprietarului. 30 In fine, fructele nu se
mai cuvin proprietarului, când ele au fost percepute de cătră un
posesor de bună credință. (Art. 485.) Posesiunea, de bună credinţă este deci un mijloc de a dobândi proprietatea.
Despre

dobândirea

fructelor prin posesiunea
credinţă.

de bună

Noţiuni generale asupra posesiunel.*)

Definiţiune.

Posesiunea, (posse, a putea) este deținerea unui lucru, sau fo-

Art. 1846. losirea de uh drept, esercitată una sau

alta, de noi

înșine, sau

de altul în numele nostru (Art. 1846 -$ 2), sau mai simplu: posesiunea, este faptul de a avea un lucru în puterea sa. Proprietatea este un drept, posesiunea este un fapt. (V. sapră, p. 430.)
Dreptul poate să aparţie la o persoană, ear faptul la altul. Astfel,
dacă casa mea a fost vândută și predată de A, care nu era proprietar,
cătră B; eu am proprietatea imobilului, ear B are posesiunea lui.
A poseda un lucru, va să dică a'l avea sub mâna sa, la disposiţie, şi a- esercita asupra acestui lucru acte de proprietar:
„când ţiitorul unui lucru voește și are scop săl ţie ca pe un

lucru drept al seu, dice Art. 407
Austriac),

Quasi-poseslune.

atuncea se

numește

din

codul

stăpânitorul

Calimach (A. 309

acelui. lucru.“

a Romani, posesiunea propriu disă (possessio corporis) nu se
aplica de cât la lucrurile corporale sau trupeşti. ?) Lucrurile încorporale, precum drepturile de servitute. și altele (comp. Art. 623),
nu erau susceptibile de cât de o guasi posesiune (possessio juris),
') Legiuitorul se ocupă despre posesiune tocmai Ia finele codului,
titlul prescripțiunei. Este însă cu neputinţă de a vorbi despre
fectele posesiunei, fără a avea macar câte-va noțiuni generale
supra posesiunei. Codul Olandez a părăsit în această privință

în
eaîm-

părțirea codului francez, căci el se ocupă despre posesiune în cartea a II-a, înainte de a trata despre proprietate. (V. Art. 585—694

Cod. Olandez.) V. și Art. 406 și urm.

Austriac),

4)

din codul Calimah (309 urm.

care se ocupă despre posesiune sau stăpânirea

lucrurilor în

partea II, tot înainte de proprietate. Codul Italian se ocupă despre
posesiune, în titlul V, a finele cărței a doua. (Ar. 685—709.)
„Nec possideri intelligitur jus încorporale.“ „Possideri autem possuni que sunt corporalia.“ (L. 3. Pr. Dig. Lib. 41. Tit. 2.)

NOȚIUNI GENERALE ASUPRA POSESIUNEĂ.
pentru

că ele

nu

sunt

supuse

la fircasca

apucare,
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după

cum

se

esprimă codul Calimach.
Quasi posesiunea este deci folosinţa, unui drept pe care îl esercităm prin noi înşine sau prin altul în
numele nostru.')
Codul actual n'a mai reprodus de asemene distincțiunea admisă Posesiunena- -

la Romani între posesiunea naturală (nuda detentio)?) şi posesiunea iutală și civi-

civilă sau juridică. (Comp. L. 2 $ 1. Dig. Lib. 41. Tit. 5.) As-

tădi, ori ce detențiune este deci o posesiune, dacă deţinătorul nu
ţine lucrul cu titlu precariă, de pildă, în calitate de locatar,
positar, usufructuar. ?) ete. (Art. 1853.) Aceşti din urmă nu sunt
posesori, ci sunt numai în posesiunea lucrului, non possident,
sunt în possessione ; şi esistă o mare deosebire între a poseda un
cru

şi a fi în posesiunea lui:

„aliud

liud în possessionem esse.“ (L. 10
Posesiunea se dobândește, după

din codul

Olandez,

est enim

possidere,

longă a-

$ 1. Dig. Lib. 41. Tit. 2.)
cum prevede formal Art. 594 Dobândirea

prin concursul acelor

două elemente care

o Pe

constituese, corpus şi animus.*) Prin corpus, trebue se înţălegem
acţiunea materială asupra lucrului, apucarea fierească, sau deten1) “Cuvântul

guas:-posesiune

nu se găseşte

în codul actual, însă

se în-

țălege că definiţiunea dată de Art. 1846 o cuprinde și pe densa,
căci acest art. vorbește de folosirea unui drept. Cuvântul quasiposesiune

nu

se găsește nici în codul

Calimach,

și Art.

410 din a-

cest. codice (311 Austriac) dice din contra că toate bunurile trupeşti şi netrupeşti prin care se face legiuită negociație, se pot lua
în stăpânire. Cele trupești mișcătoare se ieau în stăpânire prin fivească apucare, prin strămutare sau prin păstrare, ear cele nemişcătoare, prin întrare în stăpânire, brăzduire, șănțuire, îngrădire, în-

semnare, și prin lucrare, adecă prin cultivare. Cât pentru lucrurile

netrupeşti

sau

drituri, stăpânirea

lor o câştigăm

când

le întrebu-

inţăm în numele nostru. (Art. 410-412 cod, Calimach, 310, 311 Austr.)
2) Ante-proiectul codului Japonez, elaborat de profesorul Boissonade,
defineşte poseşiunea naturali eențiuner unvi lucru trupese, fără
ca detentorul să poată avea pretenţiune la vre un drept asupra a479 în medio.
cestui lucru. Comp. şi DemolombeNX.
3) Marcad6. Art. 2228, No. 1, p. 58 urmNLaurent. XXXII. 263. V. cu
toate aceste,
torii precari

care susține că deținăTroplong. Prescription, 1. 239
ar fi și ei posesori, şi că astfel, ori ce detențiune ar

fi o posesiune, ceea ce este contrar tecstului Art. 1847 și 1853.
Intr'adevăr, locatarii, usufructuarii şi ceilalți posesori cu titlul precarii sunt numai niște detentoră a lucrului, non possident, sed sunt
in possessione; pe când posesorii adevărați sunt acei în a căror nume
lucrul se deţine de cătră precarişti. (Comp. și Art. 1428 în fine.)
„Ţiitorul

care în numele

altuia,

ear nu

ceru, dice Art.418 din codul Calimach
titlu puternic

cică.

dededeci
sed
lu-

spre a lua acest lucru

într”al

seu, ţine vre un

lu-

(318 Austriac), n'are nică un

în stăpânirea

sa.“

3) Laurent. XXXIIL. 266. Aubry et Rau.Il. $ 179. Mourlon. III. 1806,

1807. Cas. Fr. D. P. 62. 1. 356. „Adipiscimur possessionem corpore et amimo, aut per se corpore.“ (L. 3, Ş 1. Dig. Lib. 41. Tit. 2.)
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ţiunea,) ear prin animus, intenţiunea de a păstra lucrul ca al seu.
Aprehensiunea sau apucarea firească poate să se esercite prin
însuşi persoana care vrea să dobândească posesiunea, sau prin unul de al treile în numele acestei persoane, precum un mandatar
legal sau convenţional, şi chiar un negotiorum gestor (Aubry et
Rau. IL. $ 179, p. 72), pe când intenţiunea de a păstra lucrul
ca al seu trebue să resulte din un fapt esterior, și să esiste în
genere în însuşi persoana posesorului.)
Posesiunea unui lucru nu poate să aparție în întregimea sa, şi
în acelaş timp, la mai multe persoane de odată: plures eamdem
rem în solidum possidere non possuni.“ (IL. 3 $ 5. Dig. Lib. 41.
Tit. 2.) Nimie însă nu se opune ca mai multe persoane să posede
fie care o parte din acelaș lucru, căci, în asemene caz, posesiunea

fie-cărei persoane are un obiect deosebit.3)
Conservarea
posesiunei.

Pe când două elemente sunt neapărate, când e vorba de dobândirea posesiunei, și anume, detenţiunea (corpus), şi intenţiunea (animus sibi habendi); intenţiunea singură, fără detenţiune, este din
contra de ajuns pentru a pastra o posesiune câștigată, cel puţin
în privinţa lucrurilor nemişcătoare, căci posesiunea lucrurilor mişcătoare să perde îndată ce ele au încetat de a fi sub puterea, sau
paza noastră. Posesiunea se păstrează deci prin singura intenţiune
1) Când apucarea

firească are loc prin un fapt unilateral
a noului po-

seşor, ea se numeşte

ocupațiune; ea, se numește tradițiune, când

se îndeplinește prin concursul vechiului posesor, care părăseşte posesiunea sa. Apucarea, firească se numeşte usurpațiune, când este
vesultatul violenței. (Com. L. 1 $ 24 și 29. Dig. Lib. 43, Tit. 16,

de vi et de vi armata).

Intenţia de a
poseda în privința minorilor, înterdişi-

454.) Laurent. XXXII. 267. „Per procuratorem, tutorem, curatorem-

ve, possessio nobis adquiritur.“

lor şi persoanelor

i

*) Aubry et Rau. loco cit. p. 72,73. „Possessionem acquirimus et animo et corpore; animo utique nostro, corpore, vel nostro, vel alieno.“
(Paul. Sent. Lib. 5 (2, 1). Comp. şi IL. 3 $ 12, Dig. Lib.41.Tit.9.
In privința minorilor şi a interdișilor, este de ajuns ca intențiunea de a poseda să se manifeste de epitropii lor. (Art. 390 și
și DL. 13

morale.

$

1. Dig.

Lib.

41,

Tit.

(L. 1 $ 20. Dig. Lib. 41. Tit. 2.)V.
1, unde

se dice:

„et

futor pupilii,

pupille, similiter ut procurator, emendo nomine pupilli, pupillce, proprietatem illis adquirit, etiam ignorantibus.“ Comp. şi Art. 408, 409

Cod Calimach (310 Austriac).—Art. 395 $ 2 din codul Olandez permite minorilor şi femeilor măritate de a dobândi posesiunea prin

ei însuşi. In privinţa persoanelor morale, intenţia de a poseda îrebue să se manifeste în persoana representanților lor legali: Aubry
et Rau.

II. p. 74:

„sed hoc jure utimur, ut

et possidere,

et

usuca-

79.

1. 9.

pere mumicipes possint.“
(L. 2. Dig. Lib. 41. Tit. 2. V. si L1.$
22, Dig. loco cit.)—Se admite însă în genere că comunele câştigă
şi păstrează posesiunea, nu numai prin representanţii lor legali, dar

încă

3)

și prin

locuitorii

care

o compun.

Cas,

Fr.

D.

P.

Compară şi Laurent. XXXII. 267.
Comp. L. 26, Dig. Lib. 41. Tit. 2. V, şi supră, p. 434, nota 5.
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de a avea lucrul ca al seu, (animo tantum), adecă mai uşor de cât
se dobândeșşte.!) Posesiunea, intențională, adecă fără detenţiune, nu
poate însă conduce la prescripţie, pentru că nu este continuă. (Art.
1841.) Posesiunea se conservă de asemene prin simpla intenţiune,
numai întru atâta, întru cât ea wa fost câştigată de altul, pentru
că posesiunea, pe care posesorul a perdut-o prin o usurpaţiune din
partea

tare

unei

a treia

nu poate

Posesiunea

persoane, este

conduce

o posesiune întreruptă,

la prescripție.?) (Art.

se perde:

transferarea

10 prin

și ca a-

1847.)
bună

ei de

voe

la Perderea po-

alţii, de pildă, prin predarea și strămutarea lucrului vândut în puterea, şi posesiunea cumpărătorului.?)
ar păstra ca chiriaş sau arendaş
perde

din

posesiunea

momentul

e

(Art. 1314.) Vendătorul care
imobilul vândut de dânsul,

vândârei,

cu

că el n'a

toate

în-

cetat de a deţine lucrul, pentru că contractul de locaţiune schimbă,
natura posesiunei sale, şi” face de a nu mai poseda pentru dânsul,
ci pentru cumpărător. (Laurent. XXXII. 271. Mourlon. INI. 1810.)
20 Posesiunea se perde prin părăsirea tot de bună voe a lucrului
posedat, fărăa o transfera âltuia, de pildă prin aruncarea pe uliţă

a lucrurilor mișcătoare, ce nu mai voim să posedăm, sau prin lăsare în părăsire a unui imobil, fără spirit de reîntoarcere, ceea

ce arare ori se întâmplă astădi.*) 3” Posesiunea se perde, în contra voinţei posesorului, prin luarea în posesiune a lucrului din parunei

tea

a treia

persoane,

fără

ca vechiul

posesor

să

esercite

în

timp util acţiunea în complângere, sau în reîntegrare.5) (V. Art.
1864 $ 1.) 4” In fine, posesiunea se perde prin destrugerea totală
sau perderea lucrului, ori a dreptului care face obiectul posesiunei.6)

Mourlon. Il. 1808-1810. Laurent. XXXII. 268. Aubry et Rau. Il
$ 179, p. 75. „Licet possessto nudo ânimo acquiri non possit, tamen solo animo retineri potest.* L. 4. Cod. Lib. 7. Tit. 32.
2) Mouvlon. III. 1809. Laurent. XXXII. 269, 270. Cas. Fr. D. P.51. 1. 260.
3) Aceasta se spune formal în Art. 599 din codul Olandez.— ,„Incetează
stăpânirea driturilor și a lucrurilor nemişcătoare, qlice Art. 457 din
o lasă la altul, dâncodul Calimach, când stăpânitorul de bună voe
5

du'i

toate

documenturile

ce are

pentru

aceasta,

sau

dacă prin ho-

tărîre judecătorească se scoate dintru aceasta.“ Art, corespundător
din codul Austriac (350) prevede că posesiunea drepturilor și a lu-

crurilor nemișcătoare, care sunt trecute în registre publice, se
stânge prin ştergerea operată în aceste registre, sau prin înscrie-

4)

vea, lor pe numele altora.
Comp. Art. 600 cod Olandez.— „Stăpânirea unui lucru trupesc încetează

deobşte,

dice

Art.

456

din

codul

Calimach

(349

Austriac),

când nu mai remâne nădejde a se găsi lucrul; când de cătră proprietarul seu se părăsește de bună voe, sau când întră, în stăpânire străină.“
5): Laurent. XXXIIL. 271. Mourlon. ÎI. 1812. Comp. Art. 601 $ 1, 603
cod. Olandez şi Art. 456 la fine cod Calimach.
5) Posesiunea însă pa se perde prin 0 inundație vremelnică, după cum

_Inundaţie.

Roprevede formal Art. 601 $ ultim gin codul Olandez. Comp. Aubry Dreptul
Pâbet Rau. IL. $ 179, p. 76.— La Romani,

din contra,

inundaţiunea

.
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485.

Când un.lucru trece din domeniul privat în domeniul public, posesiunea încetează, pentru că lucrurile care fac parte din domeniul public sunt imprescriptibile.?) (Art. 1844.)
Efectele juriEfectele juridice ale posesiunei sunt numeroase: 1”) Posesiudice ale posenea
cu titlu de proprietar (cum animo rem sibi habendi) face a
siunei.
se presupune proprietatea, pănă la dovada contrarie, căci, în regulă
generală, proprietarul este acela care are dreptul de a poseda lucrul; posesorul, în asemenea caz, mare deci nimic de dovedit, ci
se va mărgini a respunde: possideo quia possideo.
“Art. 1909.
2%) In materie mobiliară, faptul posesiunei scutește pe posesor
de ori ce trecere de timp pentru îndeplinirea prescripţi unei, ceea
ce însemnează că prescripțiunea mobilelor este instantaneă, dacă

în momentul

aprehensiunei

sau a apucărei fireşti, concură, un titlu

just şi bună credință.?) (Art. 1909.)
Acţiuni pose30) Posesiunea autorisă pe posesor a face să fie menţinut sau
sorii.
reîntegrat în posesiunea sa. Această acţiune se numește posesorieşi
este de competenţa judecătorielor de ocoale.5) (Art. 56. L. din 1879.)
4% Posesiunea conduce la proprietate prin efectul priseripțiunei
după 30 de ani (Art. 1890 urm.), şi chiar după 10 sau 20 de
ani, dacă posesorul are un titlu translativ de proprietate şi este
de bună credinţă. (Art. 1895 urm.)
5% In fine, posesiunea, când este de bună credinţă, permite po-

sesorului de a dobândi şi câştiga fructele, fie chiar şi acele necheltuite, ci percepute

numai.

(Art.

123

și 485.)

Efectele posesiunei în privinţa fructelor.
Dobândirea frucielor de cătră posesor.
Art. 485. Posesorul -nu câștigă. proprietatea fructelor, de cât când po-

')

era o causă de încetare a posesiunei: „Labeo et Nerva filius vesponderunt, desinere me possidere eum locum quem flumen aut mare
occupaverit.“ (LL. 3, $ 17. Dig. Lib. 4]. Tit. 2.) V. şi legea 30$3,
Dig. loco cit, unde se dice: „Item quod mari au flumine occupabum sit, possidere nos desinimus.*
Comp. Aubry et. Rau. Ii. $ 179,p. 76.—Art, 690 din codul Italian
prevede

”)

că posesiunea

lucrurilor

care

nu

pot face

obiectul

unei

proprietăți particulare n'are nici un efect juridic. V. și Art. 593
din codul Olandez, după care bunurile afară din comerţ nu pot
face obiectul unei posesiuni.—In privinţa modurilor de a se perde
proprietatea, V. supră, p. 444.
Comp. Al. C. Şendre. Proced. Civ. 1,285.—După codul francez, faptul posesiunei scutește numai pe posesor de a justifica titlul achisițiunei sale: „en fait de meubles, possession vaut titre.* (A. 2219 C. fe.)
Comp. Art. 694 şi urm. din codul Italian, Art. 604 urm. cod. 0landez.—Când acţiunea are de obiect încetarea turburărilor emanate
de la cei de al treile, ea se numește in complângere; când ea are

de obiect reîntegrarea posesorului izgonit, ea se numeşte în reînte-

_grare: spoliatus ante omnia restituendus est. V. și supră, p. 445, nota,
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sedă cu bună credință; la casul contrar, el este dator dea inapoia produclele (sau mai bine dis fructele) împreună cu lucrul proprietarului care
'] revendică.

1909

(Art.

C. C. Art.

1923,

]. Despre

Acel

486,

494,

994,

139 Pr. Civ. Ast. 549

care posedă

un

1846,

urm.

1730,

1898,

1899,

0. Fr.)

posesorul de bună credinţă
(Art. 485 ab initio.)

lucru

ce nw'i

aparţine

poate

să fie depo-

sedat, în urma acţiunei în revendicare din partea proprietarului.
Care va fi însă, în asemene caz, dreptul posesorului în privinţa fructelor? Legiuitorul distinge între posesorul de bună credinţă şi acel de rea credință. Posesorul de bună credinţă câştigă proprietatea tuturor fructelor, quia quod ad fructus attinet, loco domini
pene est) (L. 48. Dig. Lib. 41. Lit. 1); şi legiuitorul na mai
reprodus distincţiunea dreptului Roman între fructele cheltuite și
acele percepute numai.?) Acest beneficiii îl are, nu numai posesorul de bună credință a unui obiect particular, dar şi acel a unei universalităţi juridice, adecă a unei moşteniri.?) „Toate rodu2) V.şiL. 25 $1 în medio, unde se dice: „bone fidei possessor în percipiendis fructibus, id juris habet, quod dominis prediorum tribu„Bona fides tantummodo

tum, est.* —

2

possidenti prestat,

Quantum

veritas, quoties lex impedimento non est.“ (L. 136. Dig. Lib. 50. Tit. 17.)
La Romani, posesorul de bună credință nu câștiga de cât fructele Dreptul Roman.
cheltuite şi consumate (fructus consumi); în cât privește însă fructele

percepute

de dânsul

şi necheltuite,

care esistau încă în natură,

de pildă, grâul întrun hambariu (fructus extantes), el trebuea să le
vestitue

proprietarului

odată

cu lucrul

revendicat:

ea dominus supervenerit, ek fundum vindicet,
consumtis agere non potest.“ (Instit. Lib. L.
V. şi L. 22. Cod. Lib. 3. Tit. 32; L. 4 $ 2,
L. 4 $ 19. Dig. Lib. 41. Tit. 3, unde se dice
sesorului

de

bună

credinţă,

dacă

„et ideo si post-

de fruetibus ab eo
Tit. 2. $ 35, în medio.)
Dig. Lib. 10 Tit. 1;
că mieii aparțin po-

"ia consumat,

si consumii

sint.

Chiar în privința fructelor consumate, posesorul de bună credinţă nu

avea, altă dată drept de cât la fructele industriale (quos suis operis
acquisiverit, veluti serendo); el nu avea însă drept, înaintea secolu- .
lui al treile, la fructele naturale, pentru că ele nu erau resultatul
muncei sale, guia non ex facto eius îs fructus nascitur. (L. 45. Dig.
Lib. 22. Tit. 1.) Dreptul posesorului la fructele naturale n'a fost
admis de cât în secolul al 3-le.
3) Aubry et Rau. V. $ 616,p. 184. Valette. Propriâte. p. 122. Toullier. D. Posesorul u-

mogteniri.
II (parte 1) 110 nota'2 şiIl (partea 2) 311. Laurent. VI. 204 şi ŢX Dei
Dcosebire de
542. Cas. Fr. D. P. 68. 1. 447. V. şi Art.
au primit

o moştenire

în locul absentului,

123, după care acei ce ja dreptul

câştigă

fructele

perce-

pute de bună credință, pe cât timp absentele nu se arată. —La Romani, din contra, moștenitorul aparent de bună credință trebuea
să restitue moștenitorului în drept toate fructele, quia omnes fructus augent hereditatem, sive ante aditam, sive posi aditam hereditatem, accesserint. |. 2. $ 3 şi L. 40 $1. Dig. Lib. 5. Tit. 3. V. şi
L. 178, $ 1. Dig. Lib. 50, Tit. 16, unde se dice: „hereditas autem
Macsima Romană, care consistă
vel mazime fructibus augetur.*
a dice că fructele măresc moștenirea, n'a fost admisă de legiui-

Roman.
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rile isvorite dintr'un lucru după deslipirea lor de acesta, dice
Art. 431 din codul Calimach (330 Austriac), îndată se cuvin stăpânitorului celui cu bună credință, cum și toate cele-lalte folosuri, adecă: chiriele caselor, dughenilor, dobândile împrumuturi-

lor, şi cele-laltea căror termen se împlinise în vremea ce se afla
în nesuparata stăpănirea lui 1)
Posesorul de bună credință va trebui însă să restitue fructele
percepute de dânsul în urma pornirei acţiunei de revendicare, chiar
dacă câştigând în prima instanţă, el ar fi perdut în apel, pentru că
hotărîrile judecătorești fiind declarative de drepturi, au efect retroactiv pănă în diua cererei în judecată.?)
Dreptul posesorului de bună credinţă se întemeiează pe echiCritică la adresa leginitate,*) însă el nu se prea justifică, mai ales în privința fructelor
torului.
necheltuite, pentru că admiterea acțiunei în revendicare dovedeşte
că el ma avut nici un drept asupra lucrului, şi prin urmare, nici
la fructele produse de acel lucru. De aceea, mult mai logic este
Ante-proiectul de revisuire a lui Laurent, care revine la teoria
Romană, admițând că posesorul de bună credință trebue să restitue fructele necheltuite și neconsumate de dânsul.) (Art. 595.)
Posesorul

de

bună credinţă

Posesorul

credință

câştigă ca şi usufructuarul

toate

torul modern. (Comp. Art. 121-123.) Astădi, se poate dice din contra:
fructus a bone fidei possessore percepti non augent hereditatem, sed patrimonium possessoris. Nici o deosebire nu mai

n'are drept la
produetele
lucrului. Controversă.

Cod. Andr.
Donici.

de bună

esistă deci astădi între posesorul unui lucru

')

particular și poseso-

rul unei moșteniri.
V. şi Art. 3, Cap. LX, din codul lui Andr. Donici, unde se dice că:
„în câtă vreme are cineva lucrul altuia supus cătră sine cu dreptate, are și câștigată dreptate spre a avea folosinţa și rodurile lucrului, însă rodurile care se pot lua și se pot; deosebi fără a se
sminti lucrul, fiind că nu este deplin stăpân a lucrului.“ Art. 4. de

supt Cap. 26 din acelaș codice adaogă că stăpânitorul de bună credință câștigă
cele

”
Dreptul

man.

Ro-

rodurile

după judecată,

cele

de

mai înaintea

căci tot după acelaș

codice

judecăţei, ear

nu și

($ 58, Cap. LX), ce-

rerea în judecată din partea proprietarului face pe posesor să fie
de rea credință.
Laurent. VI. 222, 223 și Ante-Proiect. II. p. 61. Aubry et Rau. Il.

$ 206, p. 245, nota 21. Demolombe. IX. 632.—Art.

630 din codul

rit, vel ex

fide

2)

Olandez și 703 din codul Italian sunt formali în această privinţă,
ca şi Art. 695 din Antre-proiectul de revisuire.
Justinian gice că fructele se dau posesorului ca o vemuneraţie pentru îngrijirile ce el a avut spre a face lucrul productiv: „si quis
a non domino, quem dominum esse crediderit, bona fide fundum eme-

%)

naturali vatione placuit, fructus quos percepit, ejus esse pro eultura et cura.“ ($ 35. Instit. Lib. 2. Tit. 1.)
Ori cât de juste și de întemeiate ar fi aceste consideraţiuni, totuși
echitatea, a fost pusă mai presus de cât dreptul strictal proprietarului. Comp. Art. 630 din codul Olandez şi 703 din codul Italian,

donatione,

aliave qua justa

causa

bona

acceperit,

care admit teoria admisă şi de codul nostru, după acel francez.
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fructele, ori care ar fi natura lor (Art. 521); el nare însă drept
la productele lucrului, care nu sunt considerate ca fructe. Astfel,
el ware

drept

la comoara

şau

mineralele

ce

se găsesc

în pământ

(Art. 538), nici la copacii înalți care n'au fost puși în tăere regulată. (Art. 530, 531.) Productele trebue să fie deci restituite
proprietarului

lucrului!)

în virtutea

dreptului

seu

absolut şi esclusiv asupra

(Art. 480.)

Tot astfel, posesorul de bună credință ar trebui să restitue dividendele fictive ce ar fi primit într'o societate,
dende considerânduse nu ca fructe, ci ca o parte a
cial. (Demolombe. IX. 622 bis.)
Fructele naturale se câștigă de cătră posesorul
dință prin percepere, adecă prin deslipirea lor de
produce. Asupra

acestui

asemene divicapitalului so-

Devidende
fictive.

de bună cre- Cum câştigă,
lucrul care le,, uctele
posesorul
civi-

punct toată lumea este de acord. (V. supră, le? Art. 525

aplicabil in
p. 453, uota 2 și p.472.) Cât pentru fructele civile, ele se vor dobândi specie,
Condi cu li, în proporţiune cu timpul posesiunei sale, fără a se ţineă troversă,
nici o socoteală de termenul la care ele sunt esigibile, ceea ce însemnează că posesorul de bună credință va avea drept la fructele civile pe câte dile a ţinut; posesiunea sa, restul cuvenindu-se
proprietarului, soluţiune care era admisă şi în vechiul drept al
Franciei. (V. Domat. Legi civile, Lib. LII. Tit. 5, S* 3, No. 8.)
Cu alte cuvinte, Art. 525 de la usufruct este aplicabil în lipsă
de o altă disposiţiune, și posesorului de bună credință atât a unui
obiect particular, cât şi a unei universalităţi juridice.?).
Remâne însă bine înţăles că posesorul de bună credinţă nu câș-Posesoruln'are drept la,
tigă de cât fructele produse în urma posesiunei sale, ear nu și fructele
percepute înain-

5) Laurent. VI. 205. Demolombe. IX. 622. și XIII. 47. Bonachi. Il. p. tea posesiu57. Aubry et Rau. IL. $ 206, p. 248, tecst şi nota 30. Duranton.neisale.ConIV. 350.—ontrâ. Marcade, Il. 416, Mourlon. I. 1446, după care po- troversă.
sesorul de bună credinţă ar câştiga nu numai fructele, dar şi productele care nu sunt puse în xendul fructelor. Această părere este
însă inadmisibilă, pentru

că cuvântul producie, care

se vede în Art.

485, este luat în sensul de fructe, de vreme ce acest capitol nu se
ocupă de cât despre fructe. V. și supra, p. 471.
”
2) Laurent. VI. 206. şi IX: 547. Valette. Propridt, p. 136 urm. care

se întemeiază pe autoritatea lui Domat și a lui Dumoulin. Delzers.

Proced. civile et criminelle, p. 446 urm. C.Orl6ans. Repert. Dailoz
Propridl. 365 nota 1.—Coniră. Demolombe. IX. 627, 628. Demante.
H. 384 bis V. Aubry et Rau. II, $ 206, teest şi nota 26, după care
posesorul

de

bună

credință

ar câștiga

fructele civile,

ca

și acele

naturale, numai prin perceperea lor, adecă prin plata lor reală și
efectivă. Această soluțiune, greșită după noi, s'a admis de cătră Curtea din Caen.în privinţa moștenitorului aparent de bună credință.
(V. D. P. 47. 2. 136)—V. și Art. 431 dincodul Calimach la fine
(330 Austriac), citat supră, p. 479, 480, după care fructele civile se
dobândeau de cătră posesor prin faptul ajungerei lor la scadență în
timpul posesiunei sale.
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acele anterioare, şi aceasta atât când este vorba de posesiunea
unui obiect particular, cât şi de posesiunea unei universalităţi juridice, pentru că ar fi absurd ca posesorul să aibă drept la fructele percepute în timpul când el nu era posesor.1)
II.

Despre

posesorul de rea
(Art. 485 în fine.)

credință

Posesorul de rea. credință este acela care știe că lucrul nuii aparține. (Art. 486, 487.) „Cu rea credință stăpânitor este acela,
dice Art. 425 din codul Calimach (326 Austriac), carele ştie, sau
din împrejurări trebue să prepue, că lucrul cel are în stăpânirea
sa se cuvine altuia.“ EI trebue să restitue atât fructele cheltuite,

cât şi acele percepute numai, pentru că el având cunoștință că lucrul nu este a lui, ştie că n'are nici un drept la fructe.
Legiuitorul vorbeşte de prodaucte, însă am vădut că acest cuvânt este luat în sensul de fracte.?) „Stăpânitorul cel cu rea credinţă, dice Art. 437 din codul Calimach (335 Austriac), dacă
prin judecătorească hotărire s'a osândit ca să întoarcă lucrul străin,

se îndatoreşte să deie împreună și toate folosurile sau veniturile,
care au luat dintru acel lucru în toata vremea stăpânirei sale, |
plătind încă şi stricăciunele făcute la lucru, şi cât proprietarul
lucrului au cheltuit judecânduse cu d&nsul.5)*
Posesorul de rea credință trebue să restitue proprietarului, sau
Restituirea
fructelor ce ar acelui care are drept la fructe în locul proprietarului, nu numai
fi perceput
stăpânirei sale, dar şi acele pe
proprietarul, fructele ce el a cules în timpul
dacă lucrul care el le a neglijat de a culege, și pe care proprietarul
le ar fi
ar fi fost în
mânele sale.

cules, dacă ar fi avut lucrul în posesiunea sa. (Cas. Fr. D.P. 82.
1. 853.) Această obligație a posesorului de rea credință este incontestabilă,

pentru

că

el trebue să

despăgubească

pe proprietar

de toate daunele ce "i-au causat prin faptul că la împedicat dea
*) Laurent. VI. 207 și IX. 546. Demolombe. IX. 629. Tot în acest sens
se pronunţă și jurisprudența Belgiană. V. Laurent. IX. loco cit.—

Contră. Cas. Fr. și C. Paris.

b. P.

48.

2. 114,

după

care

Rpert.

Dalloz.

moștenitorul

Successions.

aparent

și de

416 și

bună cre-

dință, care ar fi fost pus în posesiunea, unei moșteniri cuvenite unei alte rude, ar avea drept la fructele percepute și depuse la casa
de consemnaţie înaintea posesiunei sale, soluţiune care mi se pare
inadmisibilă, pentru că aceste fructe ar constitui un capital la care
moștenitorul aparent n'ar avea drept, şi pe care el ar trebui săl
restitue moștenitorului celui mai de aproape.
*) Productele trebuesc restituite, chiar şi de cătră posesorul de bună

credință, părerea contrarie a lui Marcade şi a lui Mourlon nefiind

Dreptul Roman şi dreptul vechii.

3)

admisibilă în specie. V. supră, p. 481, nota 1.
„Certum est male fidei possessores omnes fructus

solere

cum

ipsa

ve prestare.“ (L. 22. Cod. Lib. 3. Tit. 2) „Cel cestăpânește curea
credinţă, dice $ 4 de supt Cap. 26 din codul lui Andr. Donici, va
întoarce toate rodurile câte au luat în câtă vreme au stăpânit.“

-
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de lucrul seu, aceasta, fiind un delict sau

un quasi-delict din partea sa.1) (Art. 998, 999.)
|
Proprietarul are drept, nu numai la restituirea frucţelor, dar şi Restituirea

la dobângile acelor fructe, atât din diua cererei în judecată (Art Aobânţilor
1088),

cât şi din momentul chiar a perceperei lor, cu această de-

osebire însă, că dobânfile anterioare cererei în judecată nu pot fi
pretinse de cât cu titlu de daune interese, în virtutea Art. 998,
1081, şi 1082, adecă ca o compensare a daunelor suferite, şi sub
condiţiune de a se justiiica aceste daune, a căror apreciare aparţine
în mod suveran instanțelor de fond; pe când, dobândile care curg
din giua cererei în judecată se datoresc de drept prin singurul
efect al cererei, în basa Art. 1088 şi 1090, fără ca proprieta-

rul să fie ţinut a justifica vre o pagubă.?)
Obligaţiunea de a restitui fructele

de rea credinţă,

chiar în privința

încetează

i
pentru

posesorul Incetarea o-

fructelor percepute de densulbiisdea res”

în timpul rălei sale credinţi, când el a dobândit proprietatea lucrului prin prescripţia de 30 de ani (Art. 1890 urm.), căcă îndeplinirea prescripțiunei are de efect desfiinţarea .rălei credinţi.?)
Cum se face restituirea fructelor?

La ageastă întrebare respunde Art. 139 din Pr. Civ. „Ori ce Art.139Pr.
hotărire care va condamna la restituțiune de fructe, dice acest Civilk') Laurent. VI. 230. Demolombe. IX. 586.—Aceeaş soluțiune era admisă și în dreptul Roman. „Generaliter autem, quum de fructibus
cestimandis queritur, constăt animadverti debere, non an male fidei possessor fruiturus sit, sed an petitor frui potueril, si ei possidere liquisset, Quam sententiam Juliamus quoque probat.“ (L. 62.
$ 1. Dig. Lib. 6. Tit. 1.—V. şi L. 64. Dig. loco cil.)
2) Cas. Fr. în motivele sale. D. P. 64. 1. 75, coloana 2. Laurent.IX.
213.—0 altă decisie a casaţiei franceze (D. P. 49. 1. 253) pusese
în princip că restituţiunea fructelor nu produce dobândă de cât din
diua cererei în judecată, conform Art. 1088, însă această soluţie e prea,
absolută. —Dacă posesorul de rea credinţă a vândut lucrul posedat unui cumpărător de bună credinţă, acest cumpărător nu se îndatoreşte
la restituirea, fructelor, însă posesorul de rea credinţă, care a înstrăinat lucrul ce nu'i aparținea, trebue să restitue proprietarului

.

fructele percepute de bună credință de cătră detentorul căruia el a

“

predat lucrul
Respunderea
5) Laurent. VI.
Posesorul

usurpat, înstrăinarea constituind un delict din part ea sa.
vândă&torului încetează la moartea sa. Laurent. VI. 232.
233. Demolombe. IX. 589 bis. Demante. IL. 384 bis].
de rea credință nu poate însă să invoace prescripția
Art. 1907 este

specială de 5 ani, prevădută de Art. 1907, pentru că, pe de o parte, inaplicabil porestituirea, fructelor nu naște dintr'un contract, și această datorie sea credinţă
nu se plăteşte cu anul, sau la termene periodice mai scurte, după
cum prevede acest tecst, ear pe de altă parte, pentru că spiritul

legei se opune ca, posesorul de rea, credință să invoaceo disposiție

care are de scop apărarea debitorului de bună credință contra creditorilor de rea credință. Laurent. VI. 234. Demolombe. LX. 639.—

Contră. Delvincourt (Il. p. 8, nota 5 in fine, asupra p. 3.)
Tipografia

Naţională.

31

”
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tecst, va dispune ca, restituțiunea să se facă în natură pentru anul din urmă, şi în bani pentru anii precedenţi, după o estimațiune făcută de esperți. Dacă restituțiunea în natură pentru cel
din urmă an este cu neputinţă, ea se va face ca pentru anii prece-

denți.“ Aceeaş soluţiune este admisibilă pentru fructele care nu s'au
cules, şi care ar fi trebuit să fie percepute.

(Demolombe.

LX. 638.)

Drepturile posesorului de rea credinţă.
Art. 484. Fructele produse din vre un lucru nu se cuvin proprietarului, de cât cu îndatorirea din partea'i de a plăti semănăturile, arăturile şi munca pusă de alții. (Art. 463, 494, 508, 524, 552, 997, 1730

$ 1 C.C. Art. 548 C. Fr.)
Posesorul de rea credinţă trebue, după cât am vădut, să restitue proprietarului toate fructele; fiind însă că este de princip
şi de drept natural ca nimine să nu să îmbogăţească în dauna
altuia (L. 206, Dig. Lib. 50. Tit. 17), proprietarul nu va avea
drept la fructe, decât sub condiţiunea de a despăgubi pe posesorul de rea credință!) de semănăturile, arăţurile, munca, precum
şi de toate cheltuelele necesare făcute de dânsul:?) „fractus întelliguntur deductis impensis que querendorum, cogendorum, Con-

servandorumque

eorum gratia

fiunt.“

(L. 36 $ 5. Dig. Lib. 5.

Tit. 3.) Posesorul n'are însă dreptul de a reţine fructele pănă la.
plata sumei ce i se cuvine, pentru că dreptul de retenţiune nu
esistă de cât în casurile anume statornicite de lege.?)
Disposiţia generală a Art. 484 se aplică, nu numai posesorului, dar şi la ori ce persoană care ar fi pregătit o recoltă cu cheltueala sa; prin escepţiune însă, ea nu este aplicabilă în privinţa

raporturilor dintre proprietar şi usufructuar. (V. Art. 524.)
Fruete perce-

Disposiţia

Sederădăeini îructele sunt

generală a Art. 484

se

aplică

atât la ipotesa când

prinse încă de rădăcini, în momentul când proprie-

tarul îşi esercită dreptul seu, cât şi la acea când el cere restituirea, fructelor percepute de cătră posesor.?)
1) Art, 484 nu
credință (V.
este mai cu
cel de bună

distinge între posesorul de rea, credinţă și acel de
L. 36 $ 5 in fine, Dig. Lib. 5. Tit. 3), și acest
samă aplicabil posesorului de rea credință, fiind
credință câștigă în genere proprietatea fructelor,

485.) Laurent. VI. 236. Arntz. J. 925.

p. 117.

Demolombe. IX. 588.
2) In privinţa cheltuelelor necesare, utile, sau de simplă plăcere făcute de cătră posesor, V. supră, p. 454—455.
3) V. supră, p. 467, tecst și nota 2.—Contră, Valette. Propricte. p. 117.
Ducaurroy. Il. 96. Demante. II. 383 bis. III.
4) Aubry et Rau. II. $ 192, p. 168, nota 29.—La Romani, din contra,

Deosebire între dreptul
Roman şi
dreptul actual,

Valette. Propricte.

bună
tecst
că a(Art.

posesorul
:

de

rea credință

nu

avea

drept la nici o despăgubire, pen-

tru cheltuelele făcute de dânsul, când fructele erau prinse încă de
rădăcini în momentul revendicărei. In asemene caz, chiar posesorul

de bună credibță nu putea să ceară cheltuelele făcute de dânsul, de

DESPRE POSESORUL

DE REA CREDINȚĂ.—ART.

484, 486, 487.

485

Posesorul: are drept, nu numai la plata arăturilor, semănăturilor Cheltueli nefăcute
â
perceperea
toate cheltuelele necesare CE pcesare
dar şila
şi i aa muncei Y puse de dânsul,

ar fi făcut cu ocasiunea perceperei fructelor, precum este plata fructelor.
impositului, cheltuelele de transport etc. )
“
In cât priveşte cheltuelele de întreținere, precum sunt reparaţiile Cheltueli de

şi altele,
dință nu

trebue să facem

le poate

cere

o distincțiune: posesorul de bună cre- itreţinere:

înapoi,

asemene

cheltuelă

fiind considerate

Posesor de

ca o sarcină a fructelor, carei aparţin în virtutea bunei sale cre-bună credință
dinţi. (Art. 485.) Motivul pentru care posesorul de bună credinţă

trebue să sufere cheltuelele de întreţinere este că aceste cheltueli îi profită lui personal, ear nu proprietarului.
Acest motiv ne mai esistând în caz când posesorul este derea posesor de
credinţă, pentru că el trebue să restitue fructele, echiţatea cererea credință.
ca proprietarul să-i restititue cheltuelele de întreţinere, căci altfel
el gar îmbogăţi în dauna posesorului. (V. şi supră, p. 455.)
Când

posesorul este el de bună sau de rea eredinţă?
Art. 486. Posesorul este de bună credință când posede ca proprietar,
(animo domini, sau cum animo vrem sibi hebendi), în puterea unui titlu
translativ de proprietate,
487, 494, 644, 995 urm.

a căruia viciuri nu'! sunt cunoscute. (Art. 485,
1854, 1855, 1858, 1890, 1895, 1898, 1899 C.

C. At. 550 $1C.Fr.)
Art. 487. EI încetează de a fi cu bună

credinţă din momentul când

aceste viciuni îi sunt cunoscute. (Art. 486 0. O. Art. 550 $ 2. C. Fr.)
Două condițiuni sunt neapărate pentru ca posesorul să câștige Esistenţa u-

proprietatea fructelor:

10 el trebue

să aibă un titlu?) translativiti bg rans-

de proprietate, un țitlu puternic, după cum se esprimă Art. 416
din codul Calimach, sau o justă causă, după cum se esprimă Art.

prietate.

“

cât sub titlul de cheltueli utile, şi prin escepțiunea dolului (per
ezceptionem doli mali.) (Instit. $ 32. Lib. 2. Tit. 1. Vegişi L. 11.
Cod. Lib. 3, Tit. 32.)—In caz însă când fructele erau percepute de cătră posesor, și proprietarul le revendica

odată

cu lucrul,

ori ce po-

sesor, fie el de bună, sau de rea credință, avea drept să reţină asupra fructelor ce urmau a; fi restituite, cheltuelele făcute de densul: „hoc fruchium nomine continetur, quod. justis sumtibus deductis superest.i (L. 1. Cod.7. 51.) V. şi. 36, $ 5. Dig. Lib.5. Tit,3.
5) Laurent. VI. 237. Demolombe. LX. 588.—Contră. Proudhon. II. Domaine prive (LL. 554), după care termenii Art. 484 ar fi vestrietivi,
ceea ce mi se pare inadmisibil.

2) Prin tățlu se înţelege câte odată înscrisul (instrumentum) autentic

sau privat care stabilește un drept sau o liberare. (Art. 1871 urm.)
Cuvântul titlu nu are aici acest sens, ci însemnează causa posesiunei. (Art. 1895, 1897.) Astfel, titlul posesiunei pentru un cumpărător nu este înscrisul care constată vândarea, ci însuși vendarea. Tibulus est radiz et fundamentum juris protinsi. Mourlon. 1.

1449. Ducaurroy. ll. 100. Demol.

IX. 597-599.

Comp. și ceea ce

s'a dis supră, p. 448 nota, 3.—8e poate ca cineva să aibă un just titlu
în sensul

legei, fără a avea

nici un

act scris

care să constate

a-

cest titlu. Ducaurroy. IL. 100 in fine. Demolombe. IX. 598. Laur. VI. 212.

-

CODUL

-

486

CIVIL.—CARTEA

11.—TIT. II.—CAP. L—ART,

486, 487.

2. Tit. 1), adecă
1895 şi 1897, justa causa (Instit. $ 35, Lib.
o causă legitimă de achisiţiune, precum este vândarea, schimbul,
donaţiunea, testamentul ete. (Art. 644), care lar face proprietar,

dacă vândătorul, testatorul sau dăruitorul ar fi avut şi el această
calitate. (Comp. Art. 416: Cod. Calimach.) Un contract de loca-

ţiune sau un deposit nu sunt titluri translative de proprietate, căci
asemene contracte nu au acest efect, chiar când nau nici un vicii.

(Mourlon. IL. 1449.) Moștenirea este însă un titlu translativ de pro-

prietate. (Art. 123 şi 644.)
pentru câşîmpărţeală
de
act
un
şi
invoace
să
poate
Posesorul
.
împărțeală.
protransferă
nu'i
impărțeala
şi
de
că,
pentru
tigarea fructelor,
transeste
care
moştenire,
de
seu
prietatea, totuşi ea constată titlul
lativ de proprietate. (Laurent. VI. 210.)
A doua condiţiune cerută de lege pentru ca posesorul să câşBuna cre-

dință-

tige proprietatea, fructelor, este buna, sa, credință, adecă necunoş-

tinţa, viciurilor care infectează titlul seu de proprietate. !) „Cu bună
)

Astfel, să presupunem că posesorul a cumpărat un lucru de la o
persoană care nu era proprietar (u non domino); el va, fi de bună
credință, dacă a credut că autorul seu era proprietar, guum crediderit dominum eum esse. (Instit. Princip. Lib. 2. Tit. 6:) Laurent.
VL. 216.—De asemene, posesorul ar fi de bună credinţă, cu toate
că el ar fi cumpărat lucrul de la un incapabil, de pildă, de la un
minor, un interdict, o femee măritată neautorisată, un falit, sau un
pretins mandatar a cărui procură eră falșă, dacă el a ignorat incapacitatea sau. lipsa mandatului autorului seu. „Bone fidei emtor esse
videtur Qui ignoravit eam rem alienam esse, aut putavit eum qui. vendidit
jus vendendi, habere, puta procuratorem, aut hitorem esse. (|. 109. Dig.
Lib. 50. Tit. 16.) „Tot cel ce din temeiuri apropiate de adevtr, dice
Art. 424 din codul Calimach (326 Austriac), socotește că lucrul ce'l
are în stăpânire este drept al seu, acela este stăpânitor cu bună
credință:“ Posesorul, în asemene caz, va, câştiga proprietatea fructelor a căror dobândire atârnă de o cestiune de fapt, pe când el

nu va câștiga însuși lucrul, usucapiunea reducându-se la o cestiune

de drept, căci, în privința dobândirei lucrului, i s'ar opune macsima:
qui cum alio contrahit, vel est, vel esse debet non îgnarus conditionis ejus.

(L.

19. Dig. Lib.

50. Tit.

17.) Comp.

Demolombe.

IX.

605.— Titlul posesorului poate fi infectat și de alte viciuri. Ast-fel,
lucrul dobândit de dânsul în puterea unui titlu translativ de proprietate poate fi inalienabil;

Ă

consimţământul acelui care a trasmis

lu-

crul posesorului poate să fie viciat, prin eroare, dol, sau violență. (Art.
953 urm. 1190, 1900) etc. In toate aceste ceasuri, posesorul va fi
de bună credință, dacă el n'a avut cunoştinţă de viciurile careinfectau titlul seu. Manoperele frauduloase sau dolul emanate de Ia
posesor (Art. 960) esclud în tot deauna buna credinţă. Comp. De-

molombe. IX. 606 urm. Laurent. VI. 213.—Cât pentru casul în care

titlul ar fi nul în privința formelor,

cestiunea e controversată. V.

înfră, p. 488.—In caz când titlul ar fi infectat de un viciii care
lar face inesistent, precum ar fi, lipsa totală a consimțământului,
a unui obiect, şi a unei cause (Art. 948), posesorul nu va câștiga,

BUNA SAU REAUA CREDINȚĂ A POSESORULUI —ART. 486, 487.
credinţă, ice $ 7 de supt Cap. LX din codul lui Andronachi Donici, va
să dică cu cuget curat credând fără îndoeală a fi drept lucrul seu şi cu
bună dreptate mutat din stăpânirea celui ce'l avea în stăpânirea celui

487
|

ce l'a luat, ne cugetând că lucrul au fost sau este cu pricină.“

Dacă esistă sau nu bună credinţă, aceasta este o cestiune de
fapt lăsată la apreciarea suverană a instanţelor de fond. !)
Din cele mai sus espuse resultă deci că buna credinţă presu-Buna credință
pune în tot-deauna esistența unui titlu, fără de care posesorul nu Istera titlu.
poate câştiga, proprietatea fructelor. Aceasta resultă în deajuns lui. Controversă.
din Art. 486, care impune posesorului condiţiunea de a nu cuunui
viciurile
noaşte viciurile titlului seu, şi nu se poate ignora
titlu, când titlul mar esista în realitate. *) Pentru ca posesorul

bună credinţă, se cere decă un titlu real, și acest titlu

să, fie de

trebue să fie translativ de proprietate, adecă să fi transmis proprietatea, dacă n'ar fi fost viciat.
Astfel dar, titlul putativ, adecă acel care nu esistăîn realitate, ci Titu putativ.

numai în spiritul posesorului, nu este suficient pentru dobândirea, Controversă.
fructelor,
viciuri

că un titlu putativ

pentru

sunt

cum

după

necunoscute,

a cărui
nu este un titlu viciat
ci în asemene

Art. 486,

cere

caz, esistă lipsa totală a unui titlu, şi în lipsă de titlu, nu poate
să esiste bună credinţă în sensul legal al cuvântului. 3)
proprietatea, fructelor, pentru că contractul care n'are ființă nu poate
produce nici un efect: God ab initio nullum est, nullos producit effectus. (Ast. 966.) Comp. Laurent. VI. 213.
1)

Cas. Rom.

1869,

Bulet. pe

S-a civilă, p. 130. Demolombe.

„Prin judecătorească hotărire,

Art. 428

dice

(328

Austriac),

trebue

să se deslege

însă

controlului

curţei

de

codul

din

de este

stăpânirea

IX. 610.

Calimach
cu bună

cresau cu rea credință.“ — Decisiunea care ar fi admis buna
supusă
fi
ar
ate,
dinţă, în lipsa unui titlu translativ de propriet
sar

fi violat Art.
2) Laurent. VI.
$ 206, p. 241,
cești autori,

casaţie,

pentru că, în asemenea caz,

|
486.
209. Boileux. II. p. 662.—Contră. Aubry et Rau. II.
tecst şi nota 13. Demolombe. IX. 596 şi 602. După atitlul ar fi numai un element sau o dovadă a bunei

stabileşte

credinți. (Argument

din Art, 1895 care

titlu de achisiţiune.

Vedi și nota următoare.

uni deosebite pentru usucapiune, buna credință
Ant. 486 nu deosebeşte buna credință detitlu.)
însă, pe de o parte, contrarie tecstului Art. 486,
ritului legei, pentru că posesosul câșiigă fructele
considerat ca proprietar, și nimene ne poate fi
2) Laurent. VI.
dat mandat,
bil pe care
datului ce i

condiți-

două

şi titlul, pe când
Această părere este
ear pe de alta, 2pldin causă că este
proprietar fără un

N

_

209. Boileux. II. p. 662. Aşa de pildă, dacă eu am
unei persoane de a cumpăra în numele meu un 1n0îl posed de fapt, și acea persoană nu sa conformat mans'au dat, însă m'a făcut să cred că a cumpărat imo-

sunt
bilul în cestiune, nu voi câştiga fructele acelui imobil, de unși moşast-fel,
Tot
titlu.
un
nică
n'am
că
bună credință, pentru

de
fructele, cu tote
tenitor, care ar poseda un lucru străin, mar câştiga

488

CIVIL.—CARȚEA

CODUL

IL.—TIT.

1I.—CAP. 1.—ART. 486, 487.

Dacă titlules- Tot astfel, posesorul care ar stăpâni
ră
a
pri- ş:
te nul
titlu nul în privința, formelor, precum
vinţa înforme.
lor, posesorul țiune făcută prin act privat, un testament
.
:
Ana: proprietatea
nu câştigă
cu toate
fructelor,
Gon-dobândi
fruetele
troversă.
dinţă, căci, de câte ori titluleste nul în

un lucru în puterea unui _
fi
ar fi, bună oară, o dona
neregular sau falş, etc. n'ar
că> el ar fi de bună cre E
privința formelor, nu esistă

titlu, şi prin urmare, nici bună credinţă în sensul legal al cuvântului.)
Stăpânire
Aceeaşi soluţiune este admisibilă, când posesorul stăpâneşte peste
peste titlu. +:
A
:
:
Cetovarsă,
titlul seu, posedând,
bună oară,Pr chiar
de bunăFr credinţă,
un fond
neprevădut în titlu, pentru că de

mult de căt îi dă titlul seu,

Buna,credinţă

Buna credință a posesorului

Doc atăt Ata necunoștinţa

viciurilor

eroare de fapt contestat că posesorul

câte

ori posesorul

stăpânește

mai

el posedă în realitate fără nici un titlu. ?)

care

consistă,

infectează

este de bună

după cât am
titlul seu.

vEdut, în

Este

deci

ne-

credinţă, de câte ori ela fost

Ceeeapîn eroare asupra faptelor, credend, bună oară, că persoana care îi
a transmis lucrul era proprietar, sau că imobilul ce a cumpărat
nu era, dotal ete. Asupra acestui punct toată lumea e de acord.
(V. şi Art. 426 din codul Calimach.) Posesorul poate el să, invoace
în favoarea sa eroarea de drept? Legiuitorul nu distinge între eroarea de fapt şi acea de drept, ceea ce face că mai toţi autorii
admit cum că buna credință poate să resulte, nu numai dintro
eroare de fapt, dar şi din o eroare de drept, când, de pildă, pose-

sorul a cumpărat un imobil orfanicesc în necunoștinţa disposițiunelor Art. 401. şi urm. C. C., sau când mandatarul a cumpărat

Dreptul Roman,

că el ar crede că acest lucru ar face parte din moștenire.—Contră. Demolombe. IX. 602. Ducaurroy. IL. 100. Arntz. L. 929. Aubry
et Rau. IL. $ 206, p. 241, 242. Demante. Il. 385. bis.1V. Eraclidi.
Dreptul pe 1872, No. 14. După acești autori, titlul putativ ar fi suficient pentru ca posesorul să fie considerat de bună credinţă spre a
putea câștiga, proprietatea fructelor, ceea ce mi se pare inadmisibil.
La Romani, se admisese după mai multe dificultăţi, post magnas
vanietates (L. 9. Dig. Lib. 41. Tit. 8), că titlul putativ putea servi

de temeiii bunei credințe în privinţa usucapiunei, de câte ori eroa-

rea posesorului se întemeiea pe o causă probabilă și pe faptulaltuia, când de pildă, posesorul stăpânea în puterea unui testament
revocat prin alt testament posterior necunoscut încă lui, guia în
alieni facti ignoramţia, tolerabilis error est. (L. 5 $ 1 în fine, Dig.
lib. 41. Tit. 10.)— Codul Calimach cere din contra pentru usucapie o dreaptă și vrednică stăpânire întemeiată pe astfel de titlu,
carele

ar fi fost vrednic

spre

câştigarea

proprietăţei,

dacă

acesta,

sar fi cuvenit trădătorului stăpânirei. Astfel de tiluri sunt: legatum, darul, împrumutul, vândarea, schimbul, plata unei datorii,
darea de zestre de lucruri cheltuitoare etc. (Art. 1916.) Codul Ca-

limach

nu

admite

deci titlul

putativ

ca temeiii

a

bunei

credinte.

1) Comp. și Art. 1897 $2, după care un titlu nul nu poate servi de
„basă prescripţiunei de 10 pănă la 20 de ani. Laurent. VI. 211.
—Contră. Demolombe. IX. 608. Marecad6. II. 418. Duranton. IV.
352. Aubry et Rau. IL. $ 206. p. 241, tecst şi nota 10. Arntz. 1. 928.
2) Laurent. VI. 217—Contră. Cas. Fr, D. P. 54. 1. 335.
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CÂND TREBUE SĂ ESISTE BUNA CREDINȚĂ.—ART. 486, 487.
averea ce el era însărcinat a vinde, cu toate disposiţiunele contrarii ale Art. 1308.)) ete.
Când

trebue

să esiste buna

credinţă?

(Art. 486, 487.)

Buna credință trebue să esiste din partea posesorului la fie care DeosebireînAceasta resultă din Art. 487, după care po- tre percepepercepere de fructe.
fi de bună credinţă, îndată ce el are cu-șiusucapiune
a
de
sesorul încetează

infectează titlul seu.

care

noştință de viciurile

acest

Din

mo- în privința

ment, el încetează deci de a mai câştiga proprietatea, fructelor. când trebue
In cât priveşte însă usucapiunea, este de ajuns ca buna credinţăsă esiste buna
ke
să esiste în momentul câştigărei imobilului; mala fides superveposeun
că
resultă
unde
piens mon nocet (Art. 1898 $ 2); de
sor va putea. fi în acelaş timp de bună și de rea credință, ceea ce nu prea este logic, Intradevăr, posesorul care în cursul posesiunei sale ar afla viciurile titlului seu n'ar mai câştiga îfructele, fiind că ar fi de rea credință (Art. 487), pe când elar continua a prescrie ca posesor de bună credinţă. (Art. 1898.)
na sau reaDin împrejurarea că buna credință trebue să j esiste2 în momen-Bu
ua. credință,
ă
ei
un fapt
tul perceperei fructelor, de momento ad momentum, *) resultă că ste
aceonal
dupăpers
,
credință
rea
de
raţi
conside
moştenitorii posesorului nu sunt
_ lui care per.
cum

.

susținuse

.

Pothier,

.

prin

:

simplul

fapt că

autorul

lor

ar fi cu cepe fructele.

posesor
noscut viciurile titlului seu, aşa în cât moștenitorii unui
o
propri
dânșii,
de
ute
de rea credință vor câştiga fructele percep
inera
care
de
le
viciuri
nomine, de câte ori ei nu vor cunoaşte
aceste fructe,
fectat titlul autorului lor, după cum ei nu vor câştiga
par fi culor
când vor fi de rea credinţă, cu toate că autorul
IX. 609. Aubry et
*) Laurent. VI. 218, 219. Arntz. 1. 928. Demolombe. Bonachi. IL. p. 62.
IV.
bis
385
II.
te.
Rau. II. $ 206, p. 241. Depan
4. Cas. Fr. D. P. 45.
C. Eraclide, în Dreptul pe 1872, No. 14, p.
trebue însă să connu
drept
de
1. 151. D. P. 52. 5. 296. Eroarea
-—Contră. Posentia.)
ignora
furis
a
(crass
tă
neerta
stitue o greşală
Nemo censetur
drept:
de
sorul nu se poate întemeia pe eroarea
ă nicăiri, dar
înscris
este
nu
astădi
care
ignorare legem, macsimă
ach (2 AusCalim
care se vede formal admisă prin Art. 3 din codul p. 662. Cas. Fr.
II.
r.
Taulie
663.
triae.) Frâminville. Minorit. IL.
codul Calimach, poseD. P. 54. [. 402.—Este de observat că, după
fapt: „cel ce se ade
a
sorul nu putea să invoace de cât eroare
poate să fie stăcodice,
acest
din
426
Axt.
măgește în faptă, dice
a este 0 in0Aceast
pânitor nedrept, dar însă cu bună credință.“326 corespundător din
Art.
căci
ei,
vațiune a legiuitorului Moldov
fapt, cât şi acea de drept :
codul Austriac prevede atât eroarea de
senheit der gesetzliUnuwis
aus
„Aus Irrthum în Thatsachen oder
ziger ună doch ein rechen Vorschriften kann man ein umrechtmăs
,
dlicher Besitzer sein.“
a momenta.
singul
an
mus,
specta
m
2) „Qucestio în eo est, utruma înitiu
$ 1. Dig.
23
(DL.
Et magis est, ut singul momentă spectemus.*
Lib. 41. Tit. 1.)

CODUL CIVIL.—CARTEA 11.—TIT. II.—CAP. 1—BUNĂ CREDINȚĂ.
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noscut viciurile titlului seu.

Cu alte cuvinte, buna

credință

din

partea autorului nu poate să aducă moștenitorilor nici un folos,
după cum reaua sa credinţă nu le poate face nici un r&u, pen-

tru că buna sau reaua credință trebue să fie un fapt personal acelui care percepe fructele. !)

(L. 40. Dig. Lib. 41. Tit. 1.) Mo-

ştenitorii vor trebui însă să restitue toate fructele percepute de
rea credință de cătră autorul lor, această obligaţiune fiind o sarcină a moştenirei. (Curtea, din Dijon. D. P. 76 2. 92.)
Posesorul începe a fi de rea credinţă din momentul în care
Când începe
reuacredinţă-e] află prin ori ce chip viciurile care infectau titlul seu, sfatim atgue
cognoverit vem alienam esse (L. 48 $ 1. Dig. Lib. 31. Tit. 1), de
pildă, prin o somaţie estrajudeciară, prin o cerere în judecată din
partea adevăratului proprietar, și în fine, prin ori ce mijloace. ?)
Buna sau reau credință a posesorului este deci o cestiune de
fapt care se apreciează într'un mod suveran, după împrejurări, de
cătră instanțele de fond. „Cu rea, credinţă stăpânitor este acela,
dice Art. 425 din codul Calimach (326 Austriac), carele ştie, sau
"din împrejurări trebue să prepue că lucrul ce are în stăpânirea

sa se cuvine altuia.“ 5) Cererea în judecată nu este absolut neapărată pentru a face ca posesorul să fie de rea credinţă, și nică nu

constitue singură, fără alte împrejurări, o dovadă a rălei sale cre„dinți, pentru că, chiar în urma, întroducerei acţiunei în revendicare, posesorul a putut păstra încă convingerea că reclamaţiunea
pretinsului proprietar este lipsită de temeiii. 4)

?) Laurent. VI. 421. Ducaurroy. II. 101. Arntz. |. 930.

Demolombe.

IX. 612 urm. Demante. Il. 385 bis. VIII. Aubry et Rau. II. $ 206.
p. 243. Boileux. II. p. 644. Cas. Fr. D. P. 48. 1. 201 şi D. P. 49.
2. 172. D. P. 76, 2. 92—Contră. Proudhon. Domaine prive, Il, 551,

Curtea, Caen. R6pert. Dalloz. Propristâ. 348. Delvincourt. II. p. 11 nota

asupra p. 4.—ln cât priveşte însă usucapiunea, moştenitorul va
continua a prescrie, cu toate că ar fi de rea credinţă, dacă autorul seu era de bună credință în momentul câștigărei imobilului, și
vice versa, moștenitorul de bună credință nu va prescrie, dacă autorul!

seu era de rea

(Argum.

*) Aceeași

credință în momentul

când a dobândit

din Art. 1898 care nu este aplicabil la fructe.)

imobilul.

soluțiune era admisă şi in dreptul Roman, cu toată conacestui puncţ, din causa tecstelor care
se contraţliceau. V. L. 25 $ 2. Dig, 29. Tit. 1. L.48$1. Dig. 41. Tit. 1,
troversa, ce esista asupra

Cod. Andron.
Donici.

Cod. Andron.
Donici.

%

V.şi$9, de supt Cap. 9 din codul lui Andr. Donici, unde se-prevede că:
„cu

rea

credință

va să dică

nu

cu

cuget

curat,

ci.cu

îndoeală

că

ar fi drept lucrul seu, şi nu cu bună dreptate mutat din stăpânirea,
.
celui ce lau avut în stăpânirea celui ce lau luat, cigetând
că lucrul este cu pricină sau ştiind că este, sau au fost vre o dinioară
tras la judecată.“
a
1) Laurent. VI. 222—După codul lui Andr. Donici, cererea
în
cată din partea proprietarului făcea din contra, pe posesor. judesă fie
de rea credință: „Din ceasul ce va fi tras cineva
la judecată pentru vre un lucru, pu se mai poate dice că se stăpâneşte cu
bună cre-

DOVEDIREA BUNEI CREDINȚI.—ART. 1169 ȘI 1899 $ 2.
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Posesorul, ce e drept, trebue să restitue fructele din diua cererei în judecată, chiar dacă câştigând în prima instanţă, el a perdut în apel, sau dacă câștigând în ambele instanțe, decisiunea a,
fost casată, şi el a perdut la curtea de trimetere,însă nu pentru
că ar fi presupus de rea credință în urma introducerei acţiunei,
căci asemene presumţiune nu resultă de nicăiri, dar pentru că hotărirele sunt declarative de drepturi şi au efect retroactiv pănă
în diua reclamaţiunei. (V. supră, p. 480.)
Posesorul însă care a câștigat pe cale de acţiune posesorie, şi
care în urmă a fost condamnat la restituirea lucrului pe cale de
acţiune

petitorie, va putea fi condamnat

mai din diua acţiunei în

la restituirea fructelor nu-

revendicare, ear nu

din diua

acţiunei

posesorii, afară dacă prin acţiunea posesorie, el a putut afla viciurile titlului seu. (Laurent. VI. 223.)
Tot astfel, la. caz de perimare a acţiunei în revendicare, po-Perimareaac-

sesorul va restitui fructele din diua reclamaţiunei primitive, dacă Pune! n re-

judecătorii vor aprecia că în acel moment, el a luat cunoștință
despre viciurile care iufectau titlul seu. (Laurent. VI. 224.) Penaceasta

tru

se presupunem

însă

trebue

a întrodus

că reclamantul

o nouă acţiune (Art. 258 Pr. Civ.), pentru că efectul peremţiunei unei judecăţi este stângerea tuturor actelor de procedură și
a ordonanțelor preparatorii. (Art. 258 Pr. Civ.)
Dovedirea bunei credinţe.

(Art. 1169 şi 1899
După

rigoarea

(Art.

1169),

dinţă,

căci

principiilor,

ar trebui
odată

ce

ca

şi după

posesorul

proprietarul

a

2)

-

regulele

relative

la probe

să dovedească buna sa cre-

stabilit

dreptul

seu

de

pro-

prietate, fructele i se cuvin în virtutea Art. 483. (Laurent. VI.
225.) Cu toate aceste însă, se admite în genere că dovada bunei
credinți nu încumbă posesorului, prin aplicaţiunea art. 1899 $2,
după care buna credinţă se presupune în tot deauna, și sarcina

probei cade asupra acelui care susţine şi invoacă reaua credinţă. 1)
Cu alte cuvinte, doctrina
la, dobândirea fructelor,2)

aplică Art. 1899 de la usucapiune și
ceea ce este foarte indoelnic, pentru că

($ 8 Cap. IX.)

Art. 4 de supt Cap. 26 a aceluiași codice

dință.“

adaogă că stăpânitorul de bună credință nu câștigă
după judecată, ci numai

')

rodurile

cele

cele dinaintea judecăței.

Codul Calimach face din această presumţie o regulă generală: „La
caz de îndoeală, dice art. 429 din acest codice (328 Austriac), ju-

ridica presumţie se luptă pentru stăpânirea cu bună credință, a,
decă ajută pe stăpânitor, socotindu'l cu bună credință.“

2) Demolombe. IX. 615. Ducaurroy. Il. 101. Demante. II. 385 bis. 1.

ă autori, posesorul nu va
acești
Aubry et Rau. II. $ 206,p.242.—Dup
ce va dovedi că posedă
după
cât
de
credință,
fi presupus de buna,
în virtutea unui titlu tranşlativ de proprietate. Aceeaşi autori mai ad-

CODUL
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CIVIL.—CARTEA

I1.—TIT. II—CAP.

I—ART.

485—487.

presumţiunele nu pot fi întinse de la un caz la altul, chiar când
esistă analogie. (Laurent. VI. 225.) Buna sau reaua credinţă a
posesorului fiind o cestiune de fapt, se poate constata prin ori ce
soiă de dovedi, scripte, presumțiuni și marturi, chiar când arfi
vorba de o sumă mai mare de 150 lei.') (Art. 1198.)
Din împrejurarea că buna credinţă se presupune în tot-deauna,
casațiunea franceză trage conclusiunea că decisiunea care ar condamna pe posesor la restituirea fructelor ar trebui să constate
reaua sa credinţă, sub pedeapsă de a fi casabilă. ?)
Casurile

în care se aplică Art.

485—487.

Disposiţiunele Art. 485—487, care se intemeiează: pe echitate,
se aplică numai la casul special în care posesorul este deposedat de
cătră adevăratul proprietar, prin acţiunea în revendicare. Cât pen-.

tru casurile în care ar esista între pârît şi- reclamant

un

con-

tract, sau un quasi-contract, aceste disposițiuni nu mai sunt aplicabile, căci de căte ori reclamantul îşi întemeiează dreptul seu pe
o acţiune personală, de atâte ori el nu lucrează ca proprietar,
ci ca creditor, şi în asemene caz, judecătorii trebue să aplice legea,

ear nu echitatea, căci fie bună sau rea credință din partea

posesorului, echitatea trebue să dispară înaintea legei. (Laurent.
VI. 239, 240.)
Anularea uAstfel, Art. 485—487 nu sunt aplicabile în caz de anularea
nui contract.

unei

vândări, sau

a unei donaţiuni,

căci

în urma anulărei contrac-

tului, părţile sunt puse în starea în care erau înaintea închierei
lui, aşa în cât odată contractul anulat, nu mai esistă nică un fi-

tlu, de unde resultă
Art.

486

că nu mai

şi 487. Posesorul

suntem în ipotesa prevăgută

va restitui

deci fructele, în

de

asemene

mit încă o restricţie la principiul general, susținând că posesorului

incumbă sarcina de a stabili ignoranța, sa, de câte ori va invoca o e-

:)

oare de drept. Nu văd însă pentru ce posesorul, care trebue să dovedească că nu cunoaște dreptul, ar fi scutit de a dovedi necunoștinţa viciurilor de fapt care infectează titlul seu.
Laurent, VI. 226. Demolombe. IX. 616.—V. cu toate aceste, Duvanton, IV, 358,după care proba, prin presumţiuni și marturi ar fi admisibilă peste 150 lei, numai atunci când ar fi vorba de a dovedi |
că posesorul a început a poseda cu rea credință, nu însă Și în casul
când reclamantul ar tinde să dovedească încetarea bunei credințe
din partea, posesorului, distincţiune care nu resultă de nicăiri. |
Cas. Fr. D. P. 69. 1. 254. Dreptulpe 1872, No. 57, p.1 și D. P.
73. 1. 57. Demolombe. IX. 617 și decisiile citate acolo.—Contră.
Laurent. VI. 227, după care fructele trebuesc restituite proprietarului, îndată

ce dreptul

seu de

proprietate

este

recunoscut,

fără

a

se constata reaua credință a posesorului. După acest autor, decisia,
ar fi casabilă, numai atunci când posesorul ar fi scutit de obligațiunea de a restitui fructele, fără a se constata că este de bună
credință,

opiniune

care

mi se

pare

mult

mai juridică,

DESPRE ACCESIUNE—ART. 488.
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casuri, chiar dacă ar fi de bună credinţă, pentru că această bună,
credință nu este acea legală definită de Art. 486.))
tra

485-487

Art.

:

nu

sunt

de asemene

=

aplicabile în caz
4

:

s

când

con- Condiţiune

> 43. "

resolutorie.

ctele se desființează sau se revoacă în virtutea unei condițiuni A 4, 1019urra,
resolutorie espresă sau tacită (Art. 1019 urm.), pentru că nici o
deosebire nu esistă între anularea și desfiinţarea contractului.”

CAPITOLUL U.
Despre

dreptul

de accesiune asupra celor unite şi incorporate
de (sau mai bine dis cu lucrul.)

Tot

ce se uneşte şi se incorporează cu lucrul se cuvine pro-

Art. 488.

prietarului lucrului, potrivit

regulelor

statornicite

486-516, 903, 1325 C. C. Art. 551 C. Fr.)

jos. (Art. 482,

mai

“Poate lucrurile trupeşti, 5) care se unesc şi se incorporează cu
un alt lucru, aparţin proprietarului lucrului principal în virtutea
dreptului de accesiune. (Art. 482 şi 488.)
Legiuitorul împarte acest capitol în două secţiuni: secţiunea I
se ocupă de accesiunea relativă la lucruri mișcătoare, ear secţia,
a Il-a despre accesiunea relativă la lucrurile mişcătoare.

SECȚIUNEA 1.
Despre dreptul de accesiune relativ la lucrurile nemâşcătoare.
Regulele ce avem să studiăm se referă: 10 la plantaţiuni și construcțiuni (Art. 489-494 inclusiv); 20 la creşterele de pământ
care resultă din vecinătatea unui fluviu sau a unui rîu (Art. 495502);

şi în fine,

soriul pământului

30 la proprietaţea

unor

animale

pe care ele se găsesc. (Art.

care devin acce-

503.)

") Laurent. VI. 241, 242. Aubry et Rau. Il. $ 206, p. 239, tecst și
nota 3. Comp. şi Demolombe. IX. 609 bis—V. şi înfră, esplic. Art.

494.—Cu toate aceste, jurisprudența franceză aplică și în asemene

casuri Art. 485-487. V. decisiunele citate și criticate de Laurent,
loco cit. V. şi alte casuri arătate de Laurent la care art. 485-487
nu sunt aplicabile, de pildă, în caz de rescisiune a vândărei sau a
împărţelei pentru causă de lesiune. Aceste două ipotese nu se pot

nu pot
însă ivi la noi, din causă că nică vândarea, nici împărțeala
e la
eliminat
Fr.
C.
urm.
1674
A.
fi desființate pentru lesiune. (Comp.

1165
noi şi Art. 790 C. Rom. care modifică Art. 887 C.Fr.) V. şi Art.declară

>
—

din codul Român care, modficând Art. 1313 din codul francez,
lesiune.
că majorul nu poate să esercite acțiunea în rescisiune pentru
admis
Laurent. VI. 243.—Astfel, cumpărătorul în contra cărui sa
trebue
1365),
(Art.
preţului
neplata
vesoluţiunea vândărei pentru
rea cresă restitue fructele, nu însă pentru motivul că ar fi de
11l),ci
2.
58.
(D.P.
Rouen
din
dință, după cum pretinde curtea
ce în
vreme
de
pastra,
le
a
spre
titlu
un
nici
are
nu
el
că
pentru
sunt
părțile
lui,
contractu
urma resoluţiunei, ca şi în urma anulărei
|
lui.
i
încheiere
înaintea
erau
care
puse în starea în
incor3 Accesiunea nu are loc în privinţa lucrurilor netrupeștă, sau
65.
p.
Îl.
Bonachi.
V.
porale, precum creanţe şi altele.
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II. S-a L—ART.

489—491.

1. Dreptul de accesiune relativ la plantaţiuni şi construeţiuni.
Art.
prafeței
Art.
nele şi
cite la

489. Proprietatea pământului cuprinde în sine proprietatea suşi a subfeței lui. (Art. 480, 490, 491 C. C. Art. 552$1C.Fr.)
490. Proprietarul poate face asupra pământului toate plantațiuclădirile ce găsește de cuviință, afară de escepțiunele statornicapul care tratează despre servitudini (sau mai bine dis, la titlul

IV. (Art. 480, 489, 576 urm. 579, 607, 1325, 1777 C.C. Art.552$ 2C.Fr;)
Art. 491, Proprietarul poate face sub fața pământului toate construc-

țiunele și săpăturele ce găsește de cuviinţa, și trage din ele toate foloasele ce acestea ar produce, afară de modificațiunele privitoare la mine,
precum şi la legile şi regulementele polițieneşti.!) (Art. 480, 489, 490,

579, 610 C. C. Art. 131 $77 Constit. modif. la 1879 și 1884. Art. 552 $3 C.Fr.)

Proprietatea pământului (solum
manii) (L. 21. Dig. Lib. 13. Tit.
tea a tot ce este deasupra, la ori
este de desupt, la ori ce adâncime
dominus et celi et înferorum.“
Suprafaţa şi
Suprafaţa pământului (le dessus)
subfaţa păse află deasupra feţei pământului,
mentului.

sau
7)
ce
ar

area, după cum diceau Rocuprinde în sine proprietaînălțime ar fi, şi a tot ce
fi: „Qui dominus est sol,

este spaţiul de aer superior ce
se înţelege numai pănă la punc-

tul pe care puterea fisică a omului poate să atingă, ceea ce Romanii numai

coelum, ear subfața pământului (le dessous, înfra), este

spaţiul aflător sub pământ.

Proprietatea, pământului cuprinde deci în princip, atât proprietatea suprafeţei, cât şi a subfeţei pământului, însă suprafaţa, poate
să aparţie unuia şi subfața altuia. Ast-fel, nimic n'ar împedeca pe
o persoană de a dobândi prin prescripţie, sau prin titlu, proprietatea

pivniţei care

se află sub

casa me.

Presumţiunea care resultă

din Art. 489 şi urm. este deci juris tantum, şi poate fi combătută
prin dovada

să dispue de
Dreptul la suprafața pă-

mântului.

contrarie.

(Art. 492 şi 1202.)

Proprietarul poate deci

suprafața şi subfaţa pământului după cum înţelge.

(Art. 488.) Legile însă
cinilor, a bogăției şi a
Din principiul înscris
face asupra pământului

restrâng această facultate în interesul vesiguranţei publice.
în Art. 489 resultă că proprietarul poate
seu toate plantaţiunele și clădirele ce gă-

seşte de cuviință (V. şi Art. 480), afară de escepţiunele statorni-

cite la titlul servituţilor (Comp. Art. 607, 610, 612, 613, 620
ete.), prin legi speciale şi regulamentele poliţienești.2) Aceasta este
)

Art. 489—491 formează o singură disposițiune, atât în codul francez (Art. 552), cât și în acel Italian. (Art. 447.) Este însă de observat că aceste disposiţiuni nu sunt la locul lor, căci ele ar fi trebuit

Regulamente.

să vie imediat

după

art.

480,

de vreme

ce au

de

obiect

de-

terminarea, atripăăturilor proprietăţei. Comp. Mareade, II. 422 sn fine.
2) Art. 490 nu
Vorbește despre regulamentele polițienești de care
vorbește Art. 491, însă aceasta este o omisiune, căci un proprietax nu poate clădi fără o autorisare specială a autorităţei comunale,
şi fără a se conforma regulamentelor comunale în privinţa aliniă-

rei și lărgirei

stradelor. V. și ceea ce s'a spus supră, p. 437, nota 2.

PLANTAȚIUNI ȘI CONSTRUCȚIUNI.—ART. 489—491.

495

o derogaţiune la principiul liberei disposițiunia proprietarului
înscris în Art. 480 şi 489 urm. lIntr'o societate bine organisată,
dreptul proprietarului trebue întradevăr să fie mărginit prin dreptul egal al celorlalți proprietari megieşi. (V. suprâ p. 438.)
O altă escepţiune se găseşteîn legile monopolului tutunurilor L.din6Fevr.

din 6 Fevr.

1872

cultiva tutunul

Din

şi 9 Martie 1873, după care proprietarul nu poate aa

de cât pentru regie, sau pentru esportaţie.!)

împrejurarea

că

proprietarul

unui fond

poate singur și

monop. tutu-

ml

în mod esclusiv să facă pe acel fond ori-ce construceţiuni sau plantaţiuni ar crede de cuviință (Art. 480 şi 490), resultă că el poate
să oprească pe vecini de a întra cu balconul sau streşina casei
pe

fondul

seu, căci aceasta

ar însemna

a usurpa

o parte a supra-

feţei. pământului.?) Proprietarul unui fond poate de asemenea să
îndatorească pe vecinul seu a tăea crăcile arborilor care sar întinde asupra acestui fond. (Art. 608 $ 2.) Mai mult încă de cât
atâta, el poate să taie chiar însuși rădăcinele copacilor care sar
întinde pe pământul seu. (Art. 608 $ 3.)
Tot în puterea principiului înscris în Art. 480 și 489, proprie-

”
Dreptul la

tarul, poate să facă sub fața pământului seii toate construcţiunele subfața, păsau săpăturile ce ar găsi de cuviință, şi să tragă din eletoate fo- Art. 491.

loasele

ce

acestea

ar

produce, adecă

să estragă

păcura, peatră

şi

ori ce alte minerale, dreptul seu fiind însă mărginit şi de astă
dată, atât prin lege (V. de pildă Art. 610), cât şi prin regulamentele polițienești.) (V. supră, p. 447, nota 2.)
V. supră, p. 437, nota 1, unde se găsesc citate și alte legi speciale.
— Monopolul tutunurilor fusese întrodus la noi încă de la 10 Decembrie 1864, însă el s'a desfiinţat prin legea din 1 Fevruar 1867,
pentru a fi definitiv restabilit prin legea din 6 Fevruar 1872.
2) Valette. Propriâte. p. 141. Laurent. VI. 248. Bonachi. Il. p. 67.
3) Legiuitorul mai vorbeşte încă de regulamente privitoare la mine Mine. Lacuna
5

sau la băi, după cum se dicea la noi altă dată. (Comp. Art. 537, Aegislaţiunei
538.) Este însă de observat că noi nu avem nicio disposiţie În a-ţul vechii a

ceastă, privință, deși constituanții de la 1866 au pus îndatorire le- abrogat. (Art.
1912).
giuitorului de a reglementa această materie prin legi speciale. (Art.

131 $ 7. Constit. modif. la 1879 și.1884.)—In vechile noastre aşe-

dăminte găsim însă oare care disposiţiuni asupra acestei materii,
care interesează în gradul cel mai nalt prosperitatea și înavuţirea naţională. După codul Calimach, minele nu aparțin proprietarului pământului, ci statului: „nici o persoană. particulară, dice Art. 509
din codul Calimach (385 Austriac modificat), nu are voe ași însuși acele din.sinul pământului săpate și scoase metaluri, precum:

aurul, argintul, şi cele adunate pe malurile riurilor și a părăelor ;
arama, fierul, şi pe lângă acestea peatră acră, vitriol, salitră, pucioasă, sare etc. fiind că aceste se cuvin stăpânirei.“

Apoi vine Regulamentul

Organic

al Moldovei. (Art. 165, Cap. V. Regul. Orga.

Secţia 5) care, modificând codul Calimach, pune în princip că mi-Nie din 1832.

nele aparţin

proprietarului

pamântului,

el fiind liber de a le es-

ploata înşuși, sau ale arenda ori cui va crede de cuviință, plătind
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pământului

Proprietarul

1l.—S-a L—ART.

nu se consideră

489-491.

însă a priori

ca pro-

comoarei ce Sar găsi. în fondul seu, căci însăși legea -

Art. 649. urietarul

definește comoara: oră ce lucru ascuns pe care mimene nu poate

justifica că

este proprietar.

$ 2.)

649

(Art.

Prin

considerațiuni

însă statului a decea parte din venitul net, ori dând în natură a

Dreptul Roman și drep-

tul străin.

decea, parte din produse, după scoaterea cheltualelor. Tot după
Regul. Organic, statul este în drept a priveghea iucrarea minelor.
Ast-fel, dacă proprietarul nu începe însuși esploatarea, nici nu'o
concede altei persoane, după termenul ce'i se dă (5 ani după Reg.
Organic al Moldovei și 18 luni după acel al Valahiei), Domnul împreună cu obşteasca adunare este în drept a începe esploatarea,
ori a o concede cui va crede de cuviinţă. În asemene caz, proprietarul primeşte a decea parte din beneficii, după deducerea, cheltuelelor făcute, osebit de o despăgubire potrivită stricăciunelor ce'i
sau putut face pe moșie prin lucrarea, acestor mine. Aceste disposiţiuni sunt împrumutate de la dreptul Roman bisantin. (V. L. 3
Cod. L. 11.Tit. 6, citată mai la vale.) V. şi disposiţiile aflătoare în
Manualul administrativ al Moldovei, Tom. II, p. 88—90, sub titlul:
despre fântănele cu slatină.— Regulamentul Organic al Valachiei este
identic cu acel al Moldovei. (Art. 178, 179, Cap. IV. S-a 5. Regul.
Munteniei.) Disposiţiunele ambelor Regulamente nu sunt abrogate
prin legile actuale, ci sunt în vigoare și astădi. (Argum. din Art.
1912 C.C.) Aceste disposiţiuni sunt însă astăgi insuficiente, şi legiuitorul ar trebui să intervie cât mai curând, pentru că nu este
bine ca niște avuţii, care servesc spre folosul tuturora, să remână
fără valoare, fie că proprietarii nu au mijloace îndestulătoare spre
a le scoate la lumină, fie că din causa ignoranței .lor, ei nu fac
lucrările necesare pentruo esploatare folositoare. V. în această privință un articol foarte însemnat a distinsului nostru confrate și amic, Dim. C. Popescu, publicat în Dreptul pe 1881, No. 38 şi 40.
La Romani, în timpurile primitive, particularii puteau să'și esploateze însuși minele lor întrun mod nemărginit, fără nici un amestec din partea statului: „sed si cretifodine, argentifodine, vel
auri, vel cujus alterius materie sint, vel arene, utique în fructu habebumtur.“ (L. 7. $ 14. Dig. Lib. 24. Tit. 3) V. și 3 $6. Dig. Lib.
27. Tit. 9. Mai tărdiu însă, descoperinduse nenumărate avuţii la
popoarele

cucerite,

și apreciânduse

valoarea

legile impe-

minelor,

riului Bisantin recunoscură statului dreptul de a esploata minele
particularilor, chiar fără consimțământul proprietarului, sub condițiunea, de ai se plăti însă o dejmă. (L.3. Cod. Lib. 11. Tit. 6.)
—Legislaţiunele străine, afară de acea a Angliei, unde esploatarea minelor nu este de loc reglementată, ca și la noi, cuprind

asu-

mai toate, disposițiuni mai mult sau mai puțin satisfăcătoare

pra minelor. Astfel, în Francia, legea din 28 Iulie 1791 recunoştea proprietarului dreptul de a esploata însuş substanţele minevale, de ori ce natură, pănă la o adâncime de 100 picioare (100
pieds.)

Pentru

permisiunea
tru motive

săpăturile mai

adânci,

guvernului, care nu putea,
serioase.

Astădi

însă,

avea

proprietarul

nevoe

de

să'i fie refusată decât pen-

după legea

din

21

Aprilie

1810,

nici o esploatare nu se poate face, fără învoirea şi controlul statului. Concesiunea se dă de guvern chiar și străinilor (Art, 13
L.

din 1810),

plătinduse o despăgubire” proprietarului,

atăt pen-

PLANTAȚIUNI
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de echitate însă, legea dă o jumătate din comoară și proprietarului fondului, când ea a fost descoperită de o a treia persoană.!)
Din împrejurarea că proprietarul poate să facă la ori ce adâncime
în pământul seu ori ce construcţiuni sau săpături ar găsi de cuviinţă, resultă că el poate să împedece pe alţii de a face asemene
lucrări pe pământul seu, căci proprietatea îi dă dreptul de a se
folosi în mod esclusiv de dreptul seu. (Art. 480.)
Consecințele

principiului înscris. în Art. 489-491
construcţiunelor şi plantaţiunelor.

Presumţiune

legală

în

favoarea

în privinţa

proprietarului.

Art. 492. Ori ce construcţiune, plantaţiune, sau lucru făcut în pământ,
sau asupra pământului, este presumtă a fi făcută 2) de cătră proprietarul
acelui pământ cu cheltueala sa, şi că este (ear nu sunt, după cum din eroare
se spune în tecst) a lui, pănă ce se dovedește din contra. (Art. 489 urm.
493, 623, 624, 1200, 1202, 1846 urm.1890 1895 urm. C. C. Art.

553

C.F.)

Din principiul înscris în Art. 489, după care proprietatea pămentului cuprinde în sine proprietatea subfeţei și a suprafeţei lui,
resultă că proprietarul este singur în drept a face, atât în subfaţa, cât şi în suprafaţa pământului, ori ce construcțiuni ar crede
de cuviință. (V. şi Art. 490, 491.) De aici nu urmează însă că
construcţiunele care se găsesc pe un pământ aparţin numai de cât
proprietarului

acelui

pământ,

căci

după

Art.

492 construcțiunele.

care se găsesc deasupra sau dedesuptul pământului sunt presupuse
numai a fi făcute de cătră proprietar, pănă la dovada contrarie.*)
tru pagubele causate prin săpături, cât şi pentru beneficiile cuvenite
din valoarea minei. In Belgia, aceleași disposițiuni sunt aplicabile
cu oare care modificări. (L. din 1837.)—In Austria, minele aparțin
Imparatului. (Ordon. din 1553.) In Rusia, proprietarul esploatează
însuş minele sale, plătind însă un drept foarte mare către fisc. '(Ordon. din 1782 şi Ukaz din 1794.)—ln Spania, minele aparţin proprietarului fondului, însă dacă proprietarul nu le esploatează însuși, statul poate să'l esproprieze, plătindu-i o indemnitate preala-

bilă, şi concedând esploatarea "unei alte persoane. Acest concesionar

trebue să plătească o dejmă anuală statului de care proprietarul
este scutit” când esploatează el singur minele sale. (Decret din 1868.)
1) Câna comoara se găsește de însuși proprietarul fondului, ea îi a„parţine în totalitate, nu însă în puterea dreptului de accesiune, ci
în puterea dreptului de ocupaţiune. Valette. Proprictă, p. 141, nota

,
2. V. şi Laurent. VI. 246.—V. ci supră, p. 383, nota 3.
2) "ecstul oficial din eroare întrebuinţează verbul la înmulțit, dicend
sunt presumte. Pentru
ori ce

construcțiună,

ca tecstul să fie corect ar trebui să se dică:

plantațiună sau

lucrări

făcute în pământ, etc.

3) La Romani, din contra, regula: omne quod solo cedificatur, solo. ce- Deosebireîntre dreptul
dit, era, absolută (v. $ 29 Instit. Lib. 2. Tit. 1), şi superficia nu pu- Roman şi
ae eptul acpământului.
i
proprietarulu
cât
de
clasic
dreptul
în
aparţie
să
tea
Astfel, la Romani,

nu era cu putinţă

ca o persoană să aibă o casă,

fără locul pe care ea era zidită (|. 44 $ 1 în fine, Dig. Lib. 44
Tit. 7 şi L. 98 $ 8, Dig. Lib. 46. Tit. 3), sau numai proprietatea

tual.
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492.

Art. 492 statorniceşte deci în favoarea proprietarului unui pământ două presumţiuni legale destinete şi anume: 1” construcţiunele, plantaţiunele şi ori ce alte lucrări făcute supt pământ, sau
deasupra pământului, sunt presupuse a fi făcute de proprietarul
pământului; 2% aceste lucrări sunt presupuse a fi făcute cu chel-

tueala lui; şi din această îndoită presumţiune legiuitorul trage conclusiunea

că

construcţiunele

sunt

presupuse

a

aparţinea

proprie-

tarului pământului. Ambele presumţiuni nu sunt însă absolute, şi
pot să cadă înaintea dovedei contrarie. (Ari. 1200 $ 2, 1202.)
Astfel, eată o clădire care se găseşte pe locul meu; presum-

țiunea este că această clădire a fost făcută de mine, cu cheltueala me, şi eu n'am nimic de dovedit. Acel care voeşte să dârîme această presumțiune legală, trebue să dovedească două lucruri!): 10 că el este acela care a făcut clădirea; 20 că această
clădire s'a făcut cu cheltueala lui proprie,?) căci, în lipsa acestei
probi, el ar fi presupus că a lucrat în numele meu şi cu spesele

mele, în calitate de mandatar, sau de gerant de afaceri. (Marcade.
II. 423.

ar dovedi

Dreptul de
guperficie.

Demol.

LX.

556.) In fine, chiar în caz când reclamantul

că clădirea a fost făcută

de dânsul şi cu

spesele lui

proprie, ea ar fi tot a mea în puterea dreptului de accesiune, remănând ca eu să'l despăgubese după distineţiunea Art. 494. Clădirea ar fi a reclamantului, numai atunci când el ar dovedi căi
am cedat locul meu anume cu scop ca elsă rădice pentru densul o clădire pe acel loc. (Maread€. II, 423.)
|
Se poate deci întâmpla ca o construcţiune sau o plantaţiune
aflătoare pe un pământ să fie a unuia, ear pământul să fie aaltuia.

Proprietarul construcțiunei are atunci un drept real care se numește drept de superficie. (V. supră, p. 428.) Tot astfel, se poate
ca, cineva să fie proprietarul pivniţei aflătoare sub casa me (drept
de subfeţie), după cum rândul întăi al unui imobil poaţe să aparție unui proprietar, ear rândul al doile altui proprietar. Este adevărat că legiuitorul nostru a, eliminat în Art. 492 partea finală
a tecstului corespundător francez (553), care prevede anume drepa unui rând dintr'un imobil (L. 28. Dig. Lib. 41. Tit. 1), sau copacii ce erau plantați pe un loc străin. „Arborum que în fundo
continentur non est separatum corpus a fundo.“ (L. 40. Dig. Lib.

19, Tit. 1.) Toate aceste ipotese sunt din contra admisibile astăţi.

Și la Romani, dreptul
dreptul pretorian. V.
Dig. Lib. 43. Tib. 18
1) Fă incumbit probătio
2)

de
L.
V.
qui

şuperficie a fost mai în urmă admis prin
10 Dig. Lib.10. Tit. 2 şi L. 1$ 4 și 6
și srpră, p. 429, nota 1.
dicit, non qui negat. L. 2. Dig, 22. Tit, 3.

Această probă se va putea face prin marturi, sau presumțiuni, fără
nici un început de dovadă scrisă, şi aceasta ori care ar fi valoa-

rea lucrărilor efectuate, fiind că nu este vorba de a se
specie un fapt juridic, ci un fapt material, la care nu se
plica Art. 1191. Aubry et Rau. Il. $ 192, p. 161. Demol. IX.
XXX, 15. D. P. 70. 1. 274. V. cu toate aceste, Laurent.

dovedi în
poate a697 bis şi
VL. 254.

PRESUMȚIUNE LEGALĂ IN FAVOAREA PROPRIETARULUI
—ART, 492.
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tul celor de al treilea de a dobândi prin prescripţie un suteran
aflător sub imobilul altuia, sau ori ce altă parte a unui imobil
străin, însă această eliminare nu s'a făcut cu scop de a inova,ci
numai pentru că partea a doua a Arţ. 553 este cu totul inutilă,
după cum observă Marcadâ şi alți autori, față cu partea întăi a
tecstului, din care resultă în deajuns că pământul poate să fie a
unuia şi construcţia a altuia. Intr'adevăr, Art. 492 începe prin
a stabili presumţiunea că proprietarul pământului este presupus
proprietar al tuturor lucrărilor aflate deasupra sau dedesubtul acestui pământ, şi apoi admite proba contrarie pentru a dârima
această presumţiune. (V. şi supră, p. 429, nota 1.)

492 poate
492 y sunt generale. şi se aplicăArt.
le. stabilite de Art.
Presumţiune
fi invocat con:
NI

la ori ce proprietar,

precum

şi la oră

Astfel

ce construcţie.

pro- tra arenda-

prietarul poate să invoace Art. 492 contra chiriaşului seu.!)
Presumţiunele statornice de Art. 492 fiind nişte presumțiuni le5

şului.

Laurent. VI. 255 şi XXV. 177 urm.—Arendaşul nu devine proprietarul construcţiunelor făcute de dânsul pe fondul arendat, chiar

dacă ar dovedi că aceste construcțiuni au fost făcute

cu spesele

sale proprii, pentru că, la finele contractului, el trebue să restitue
lucrul cu toate accesoriile sale. (Art, 1431, 1432.) Construcțiunele
vor aparţinea

arendașului, și el va

avea

dreptul a dispune

sele, numai atunci când ele ar fi fost afectate
tot timpul contractului, conferindu-se arendaşului
dica la finele contractului. Laurent. VI. 255 și
281. D. P. 73. 1. 410.— Dreptul arendaşului este,

de dân-

la plata arendei în
facultatea de a le răCas. Fr. D.P. 62. 1.
în asemene caz, imo-

crebiliar și poate să deie loc la o urmărire imobiliară din partea,
415.
V.
Laurent,
şi
Comp.
281.
62.1.
P.
D.
Fr.
sei. Cas.

ditorilor
de Art. 494 nu
Am dis că arendaşul nu devine proprietarul lucrărilor făcute
este aplicabil
propriecă
însă
ză
însemnea
nu
Aceasta
dânsul pe fondul arendat.
1 arendaş.
dreptul
lucrări
tarul fondului poate să invoace în privința acestor
invocat
fi
poate
nu
drept
acest
că
de accesiune (Art. 494), pentru
mare dreptul de
cu succes, de cât atunci când detentorul lucrul
densul; or ade
făcute
nele
a rădica construcțiunele sau plantațiu

lucrările fă-

vendașul fiind în drept a rădica în timpul locaţiunei
dânsul, fără

nici o opunere din partea proprietarului, acest

de
el este oblidrept trebue săi aparție şi la finele contractului, căci (Art. 1431,
primit.
la
care
în
starea,
în
arendat
fondul
gat a restitui
că şi proprie1432.) Din această obligație a arendașului resultă
arendaş. El
de
făcute
lucrărilor
ea
desființar
cere
tarul va putea
arenvoinței
contra
în
lucrări
nu va putea însă să rețină aceste
infră,
(Vedi
specie.
în
aplicabil
este
nu
494
Art.
daşului, pentru că

cute

p. 5ll, nota

3,

unde

se

controversa

arată

ce

esistă

asupra

a-

lucrările făcute
cestui punct.) Proprietarul nu va putea să păstreze
plătindui
urmă,
din
acestui
ântul
consimţăm
cu
cât
de
de arendaş
XĂV.
(Laurent.
părţilor.
convenţia
despăgubirea, statornicită prin
ului,
proprietar
aparţinea
vor
arendaș
de
făcute
179 urm.) Lucrările
fără nici o despăgubire, când

contractul

ar prevedea anume această

nu “dobândeşte
clausă, însă, în asemene caz, proprietarul fondului
ci în
accesiune,
de
proprietatea, acestor lucrări în puterea dreptului
,

puterea convenţiunei părților.
Tipografia Naţională,

.

-
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1 S-a 1.—ART. 492, 493.

gale, sunt ca atare de strictă interpretare, și nu pot fi întinse prin
analogie la casuri neprevădute de lege. Astfel, proprietarul pămentului este presupus proprietar a construcţiunelor aflătoare în subfaţa şi suprafaţa acelui pământ; proprietarul subfeței nu este însă
presupus a fi proprietarul suprafeţei, şi vice-versa, proprietarul supraneprevădute feţei nu este presupus a fi proprietarul subfeţei. (Laurent. VI. 257.)
de lege.
Cu toată presumţiunea statornicită de Art. 492, se poate întâmpla ca ,construcţiunele, plantaţiunele și alte lucrări să fie făcute
cu materiale care nu aparțin proprietarului pământului. (Art. 493.)
Presumţiu-

nele statornicite de Art.
492 nu pot fi
întinse prin
analogie la
alte casuri

10 Despre

construcțiunele făcute de un proprietar pe fondul
seu cu materialul altuia.

Art. 493.— Proprietarul pământului carea făcut construcțiuni, plantațiuni și lucrări cu materiale străine, este dator să plătească valoarea
materialelor. El mai poate
fi osândit, după imprejurări, pentru o asemene
urmare, şi la plata de daune interese; dar proprietarul materialelor
m'are drept
a le rădica. (A. 492, 494, 515, 998, 1909 C.C. A. 554C.Fr.)

Proprietarul unui fond devine prin accesiune proprietarul tuturor construcţiunelor și a lucrărilor făcute de dânsul pe fondul
seu cu materiale străine,!) chiar când el ar fi fost de rea credinţă,
adecă când ar fi ştiut că materialul întrebuințat de dânsul este

a altuia.*)

Materialele odată întrebuințate nu mai

dicate și rădicate

de cătră

proprietarul

lor, pentru

pot fi revencă din mobile

ce erau, ele au devenit imobile prin incorporaţiune, şi fac un sinCeseinţălege
prin lucrări şi
material ?

gur trup cu imobilul.5) (Art.463.) Ezfincte res vindicari non possunt.
!) Cuvântul lucrări este general şi cuprinde ori ce: lucru făcut în pământ sau deasupra pământului, ear prin material se înțălege : varul,
cimentul, cărămida, peatra, lemnul, haragii care se întrebuinţează
la vii, într'un cuvânt, tot ce se poate întrebuința la o construcţie,
plantație, sau altă lucrare: Tigni autem appellatione continetur omnis materia ex qua cedificium constet, vineceque necessaria.“ (L. 1
$ 1. Dig. Lib. 47. Tit. 3.) V. şi $ 29 în medio, Instit. Lib. 2. Tit.
2) Proprietarul materialului trebue deci să dovedească că materialul
întrebuințat este al seu, pentru că proprietarul fondului este pre-

supus a fi clădit cu materialul seu. (Art. 492.) Mareade. II. 424.

3)

„ Câm

în suo solo

aliquis

ex aliena

materia

adificaverit, ipse domi-

nus întellegitur edificii, quia omne quod incedificatur, solo cedil.*
(Înstit. $ 29 ab snitio, Lib. 2. Tit. 1.) Zidirea este supusă locului pe

care s'a zidit, gice Art. 562 din codul Calimach. (417 Austriac.)
Critică la adresa legiuitorului. Cod,
Italian.

Cât timp însă materialul străin n'a fost incorporat pământului,
el își păstrează individualitatea sa şi poate fi revendicat. Valette. p. 148.
In urma incorporaţiunei, materialul nu mai poate fi nici o dată
revendicat, chiar în caz când clădirea ar fi fost dârimată. din, întâmplare, sau prin voința omului. (V. înfră, p. 503.) Această soluțiune nu este ea, oare prea riguroasă Mi se pare că s'ar fi putut foarte
bine acorda proprietarului materialului dreptul de a'l revendica,
în caz când aceasta ar fi putut să se facă fără nici o stricăciune
pentru clădire sau plantațiuni. In acest sens este redactat Art. 449

„din codul Italian. Ante-proiectul lui Laurent reproduce codul francez,

.

CONSTRUCȚIUNI PĂCUTE CU MATERIAL STRĂIN.—ART. 493.
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„Proprietarul însă trebue să restitue valoarea materialelor în- Obligaţiunea
trebuințate de dânsul, chiar când ar fi fost de bună credință, căci fii bonstrue.
este

de drept natural

altuia.)

Mai

mult

că nimene

încă

de

nu se poate îmbogăţi în dauna tor. Valoa-

cât atâta,

proprietarul

de rea credință alui. Danae

va putea fi condamnat şi la daune interese, pentru că prin întrebuințarea lucrului altuia el a comis un delict sau un quasi delict.
(Art. 998, 999.) Proprietarul de bună credință va plăti însă numai valoarea materialului, fără a fi condamnat la daune, pentru că nu se poate imputa nici o culpă acelui care a întrebuinţat un lucru credând că este al seu.) Proprietarul ar mai putea
fi încă condamnat pentru furt sau abus de încredere, în caz când

interese.

materialele întrebuințate de densul ar fi resultatal unui delict.
(Art. 515 C. C. 306 urm. 323 Cod. Pen.) Demolombe. IX. 660.
Dacă
cumpărat

proprietarul
acest

fondului, care

material

de

bună

a

zidit cu material

credință

de

străin, a Aplicaţiune

la o altă persoană,

Art. 106

de pildă, de la un depositar necredincios, şi dacă aceste obiecte
mau fost nici perdute, nici furate, ela devenit proprietarul lor în
basa Art. 1909, chiar înainte de a face construcțiunea, şi în asemene caz, el nu va fi obligat a plăti valoarea lor pe care a mai plătit'o
o dată de bună credinţă aceluia de la care le a cumpărat.)

Art. 493 se aplică şi la plantaţiuni, fără a se distinge, ca la Plantaţiuni.
Romani, dacă plantele au prins sau nu rădăcini în noul fond.*) Ast3) L. 206. Dig. Lib. 50. Tit. 17.—Acţiunea proprietarului materialului
contra proprietarului fondului este deci o acțiune personală în despăgubire. Comp. Cas. Rom. Bulet. pe 1877, p. 220, S-a I. Proprie-

tarul fondului nu s'ar putea libera de obligaţiunea sa oferind restituirea materialului în natură. Demolombe. IX. 663. Aubry et Rau.

II. $ 204, p. 230. Laurent. VI. 260.—Contră. Demante. Il. 391 bis II.

2)

Laurent.

VI. 259.

Duranton.

IV.

375.

„De

au zidit cine-va

cu

rea

credință, dice Art. 562 din codul Calimach (417 Austriac), se învinovățește

a plăti

nu numai preţul

neobicinuit sau îndoit a materie!

străine, dar și toată paguba pricinuită proprietarul. „Și după codul Italian (Art. 449), proprietarul care a făcut construcțiuni cu
materiale străine nu este ţinut a plăti daune decât la caz de rea
credință, sau de culpă gravă, în caso di mala fede, o di colpa grawe.
2) Valette. Propritâ. p. 147. Demante. II. 391 bis IV. Demolombe.
IX. 658, în fine. Marcad6. Il. 424. Vedi Art. 482 şi 562 din codul
Calimach, după care proprietarul fondului nu trebue să plătească
nimic, dacă el a dobândit materialul cu bună credință prin licitaţie, sau de la un neguţitor care vinde asemene lucruri, sau dacă
Pa, luat sub titlu însărcinător sau oneros, (adecă, prin vândare, schimb,
năimală etc.) de la acela căruia însuși proprietarul i-au încredințat
acest lucru spre întrebuințare, ori spre păstrare, sau pentru ori ce
alt scop. Codul Austriac este identic. (Art. 367, 417.)
4) La Romani, proprietarul fondului devinea proprietarul plantelorpeosebire înstrăine, numai când ele prindeau rădăcini în pământ, căcă pănă a-tre codul Ca-

tunci, ele îşi păstrau

individualitatea lor și puteau fi revendicatelimach și acel

de cătră proprietarul lor, soluțiune care era mult mai echitabilă:
„Si Titus alhenam plantam în suo solo posuerit, tpsius evit; ef ex

”

7

>
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fel, eu voi deveni proprietarul plantelor străine, îndată ce le voi fi
răsădit pe fondul meu,!) sub îndatorirea însă de a plăti valoarea
lor, şi chiar daune, dacă am fost de rea credinţă.

Dâosebire

între dreptul

Materialul străin o dată întrebuințat, nu mai poate astăgi fi re-

Roman şi Vendicat, după cât am vădut, pentru că el din mobil ce eraa
dreptul ac- devenit imobil prin incorporaţiune. (Art. 463.) Această soluţiune

"2

se cam deosebeşte de acea admisă în dreptul Roman, căci Ulpian

pare a conferi în ori ce caz proprietarului acţiunea cd exhibendum

contra constructorului de rea credință, gi sciens alienam rem edificio inclusit, pentru a cere deslipirea materialului de fond şi restituirea lui în natură. (V. L. 1. $ 2 şi L. 2. Dig. Lib. 47. Tit.

3.) Este însă de observat că chiar constructorul de rea credință
nu putea fi obligat la dârimarea edificiului şi la restituirea materialului în natură, de vreme ce legea celor 12 tabule oprise esercițiul acţiunei ad exhibendum în interesul păstrărei edificiilor,ne
vel cedificia sub eo preteziu diruamtur, vel vinearum cultura tur-

betur (Lege. 1. Princip. Dig. Lib. 47. Tit. 3), obligând numai pe constructor

în virtutea acțiunei de figno juncto a plăti

doită a materialului

întrebuințat de dânsul.?)

jumncta picase însă şi ea în
proprietarul materialului
reală a acestui material
Arntz. IL. 948), ceea ce

valoarea în-

Acţiunea

de tigno

desuetudine sub vechea jurisprudență, și
nu mai putea să ceară de cât valoarea
şi daune interese, după împrejurări (V.
este admis şi astădi. (Art. 493.) După

Institutele lui Justinian, în lipsă de acţiune în îndemnisare, proprietarul materialului își pastra

)

dreptul

de proprietate asupra lui,

diverso, si Titius suam plantam în Mavii. solo posuerit, Mavii planta
erit, si modo utrogue casu radices egerit. Anteguam autem radices egerit, ejus permanet, cujus et fuerat.“ (Instit.
$ 31. Lib. 2. Tit.1[.) V. și L. 26 $ 2. Dig. Lib. 41, Tit. 1, unde se
dice: „ubi arbor coahut, agro cedil.“V. şi supră, p. 385, nota 4.
Este de observat că codul Calimach nu reproduce teoria Romană, deși ea se vede formal admisă prin Art. 420 în fine din
codul Austriac, căci Art. 567 corespuidător din codul Calimach prevede că dacă s'au semânat pe un ogor străin semânţă, sau de s'au
răsădit străine saduri pe loc străin, asemene plantaţiuni se cuvin
proprietarului locului, fără a adăogi, după cum face codul Austriac,
sub condițiunea că plantele să fi prins rădăcini, „avenn anders die
Pflanzen schon Wurzel geschlagen haben.*
Maread€. 11. 425. Valette. Proprictă, p. 149.—Contră. Toullier D, II,
partea I, 127, care crede că codul actual ar fi consacrat teoria
Romană, ceea ce nu era admis nici sub codul Calimach.
„Bed în eum qui convictus est junzisse, în duplum dat actionem.“

(L. 1. Pr. în. fine. Dig. Lib. 47. Tit. 3.) V. şi Instit. $ 29 în medio,
Lib. 2. Tit. 1.—Vegi şi Art. 562 din codul Calimach, după care constructorul

de rea credință era obligat a plăti prețul cel neobicinuil

„ Sau îndoit a materiei străine, prețul cel mai mare, dice Art. 417
din codul Austriac,
dem hăchsten Preise.
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şi putea să'l revendice, dacă acest material se deslipea de pământ,
fie din întâmplare, fie prin o dârimare voluntară.!)

Această acţiune ar esista, după unii şi astădi, pentru că obiec- Materialul

tele o dată deslipite de fond, au redobândit calitatea lor primitivă d9lipit de

„de obiecte mișcătoare, şi pentru că este just ca dreptul acelui dai poate &
care ma consimţit la înstrăinarea lor să renască când poate unele „evendieat
din acele obiecte i-ar putea, încă fi folositoare în natură.”) AceastăRomani. Consoluţiune mi se pare însă inadmisibilă, pentru că, în dreptul nostru, troversă,
accesiunea fiind un mod de dobândire a proprietăţei (Art. 649),
ceea ce nu era la Romani, după cum am vădut szpră, p. 469, proprietarul fondului a dobândit în mod definitiv și irevocabil proprietatea materialului străin, așa în cât acest material tot a lui
remâne, chiar şi în urma deslipirei sale de la fond.)
Regula Art. 493 nu se aplică de cât la materialul străin care Art. 498 nu

a fost incorporat pământului altuia. Cât pentru obiectele mișcătoare S8t€ aplicabil

care au fost imobilisate în înteresul agriculturei, comerciului și a in- mobilisate.
dustriei (Art. 467, 468), sau prin perpetue aşegare (Art. 468 $ ultim Controversă.

şi 469), precum ar fi o statue sau un tablou aședate cătră fond cu

scop

ca să remâe

de

a pururea

acolo,

nu mai remâne

nici

0 în-

doeală că ele îşi păstreadă individualitatea lor proprie şi nu devin imobile de cât prin o ficţiune a legiuitorului, de unde resultă
că ele vor putea în fot-deauna fi revendicate de cătră proprietarul lor, conform dreptului comun.*)
Lucrări făDe şi legiuitorul vorbeşte în Art. 493 numai de proprietarul cute
de un po-

fondului, totuşi după Duranton (IV. 375), aceleaşi disposiţiuni ar sesor cu titlu
fi aplicabile când materialul străin s'arfi întrebuințat de cătră un precariă.
posesor cu titlu precariiă, pentru cuvent că şi întrun caz şi în altui,
motivele ar fi aceleaşi. In cât priveşte însă Art. 494, vom vedea,
cu toată controversa ce esistă asupra acestui punct, că el nu este
D

„Sed

si aliqua

ex

causa

dirutum

est cedificium, poterit materice do-

e,
minus, si non fuerit duplum jam persecutus, tunc ea vindicar
Tit,
Lib.2.
fine,
in
29
$
(Instit.
agere.“
et ad erhibendum de ea ve
în
1.) Vegi și L. 7 $ 10 în fine, Dig. Lib. 41, Tit. 1, care acordă
|
fond.
de
toate casurile revendicarea materialului deslipit
1.
bis.
391
II.
.
Demante
424.
II.
.
Marcad€
2) Demolombe. LX. 661.
însă reAubry et Rau. Il. $ 204, p. 230.— Acești autori nu admit
care au
în
l
pământu
din
scoase
r
vendicarea arborilor sau a plantelo
idense
şi
rmă
transfo
se
plantele
că
cuvântul
pentru
fost incorporate,
.
seoatedupă
că
dice
putea
mai
tifică cu pământul, în cât nu sar
Aubry
662.
IX.
be.
Demolom
aceleași.
sunt
ele
rea for din pământ
et Rau,

3)

II, loco cit. Demante.

IL.

391

bis.

III.

Această

soluțiune

1: „Si rursus arse intemeiează pe L. 26 $ 2, Dig. Lib. 41, Tit.
nam credibile est
t,
peverteri
m
dominu
priorem
ad
non
sit;
bor eruta
alio terre alimento aliam factam.“

Mourlon. [. 1460.

Ducaurroy. Il. 109. Duranton. IV. 374. Laurent,

II. p. 670.
VI, 260. Chavot. Propriâte mobilitre. Il. 531. Boileux.
n fine,
204
$
ÎI.
Rau.
et
Aubry
261.
4) Arntz. IL. 949. Laurent, VI.
p. 272.

p. 231.

Demolombe. IX. 665, 666.— Contra. Taulier, II.
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aplicabil de cât acelora care posedă animo domini, cu titlu de
proprietar, de bună sau de rea credinţă, adecă cunoscând sau necunoscând viciurile titlului lor. (Art. 486, 487.) (V. p. 511, nota 3.)
20 Despre

construcțiunele sau plantațiunele făcute de un al treile
cu materialele sale pe un fond străin.

Art. 494.— Dacă plantaţiunele construcțiunele și lucrările au fost
făcute de cătră o a treia persoană!) cu materialele ei, proprietarul
pământului are dreptul de a le ţine pentru dânsul, sau de a îndatora
pe acea persoană să le rădice.
Dacă proprietarul pământului cere rădicarea plantaţiunelor şi a con-

strucţiunelor,

rădicarea va

urma cu cheltueala celui ce le a făcut;

el

poate chiar, după împrejurări, fi condamnat la daune interese pentru
prejudiciile sau vătămările ce a putut suferi proprietarul locului,

Dacă proprietarul voeşte a păstra pentru dânsul acele plantaţiuni

şi

clădiri, el este dator a plăti valoarea materialelor și prețul muncei,
fără ca să se iea în considerațiune sporirea valoarei fondului, ocasio-

nată prin facerea unor asemene plantaţiuni și construcţiuni.

Cu toate acestea, 2) dacă plantaţiunele, clădirele și operele au fost făcute de cătră o a treia persoană de bună credință, proprietarul pământului nu va putea cere rădicarea sus diselor plantaţiuni, clădiri şi lucrări, dară va avea dreptul sau de a înapoia valoarea materialelor și
prețul muncei, sau de a plăti o sumă de bani egală cu acea a creşterei
valoarei fondului. (Art. 485 urm. 539, 997, 1076, C. C. Art. 555. C.F.)

Ipotesa, pre-

Art. 494

presupune ipotesa inversă acelei prevădute de Art. 493.

vedută de In Art. 493 se presupune, într'adevăr, că proprietarul fondului a zidit
pe fondul seu cu material străin, ear Art. 494 presupunecă oa
treia persoană a zidit cu materialul seu pe un fond străin. In
Art. 493, materialul este străin, ear în Art. 494, fondul este străin.

Când o a treia persoană a făcut, fie cu materialul seu, fie cu
material străin,$) construcțiuni sau plantaţiuni pe pământul altuia,
1) Și trebue adaos de râa credință, adecă care posedă fără titlu, sau

Observaţiuni
asupra ,

ec aofiunei

în puterea
după cum
propunerei
2) Alineatul
cestea etc.

unuititlu a cărui viciuri îi sunt cunoscute (Art. 486, 487),
aceasta resultă din $ ultimul altecstului adaos în'urma
tribunatului. V. nota următoare. Comp. Laurenţ. VI. 275.
ultim al art. 494 care începe cu cuvintele: cu toate aa fost adaos tocmai la urmă, după propunerea tribuna-

tului, ceea ce face că redacțiunea tecstului lasă mult de dorit. In

proiectul

presentat

consiliului

de

stat nu

se făcea, întradevăr, nici

o deosebire între buna sau reaua credință a celui de al treile, şi
proprietarul fondului avea dreptul în toate casurile, sau de a ţinea pentru dânsul lucrările făcute de altul, plătind valoarea lor și
prețul muncei, sau de a sili pe posesor să le rădice, fără mii o
despăgubire, ceea ce era prea riguros pentru posesorul de bună

credință, în favoarea căruia s'a făcut adaosul de la urmă, uitându-se

însă de a se reforma tecstul şi a se redacta în acest sens. Marcade. II. 427. Demolombe. IX. 673. Ducaurroy. Il. 111. Valette. p. 150.
3) Cu toate că Art. 494 vorbește numai de constructorul care ar zidi
cu materialul seu pe locul altuia, totuși acest tecst este aplicabil, chiar

în caz când cel de al treile ar fi întrebuințat material străin, această

CONSTRUCŢIUNI

FĂCUTE

PE UN

FOND

STRĂIN.—ART.

505

494.

proprietarul pământului devine proprietarul tuturor lucrărilor, în
puterea, dreptului de accesiune, şi materialul străin nu poate nică

întrun caz să fie vădicat în contra voinței proprietarului fondu-

luă, quia omne quod solo cedificatur, solo cedit. (V. însă înfră, p. 506,
în nota, în fine.) „Veri ce se clădeşte pe pământul nostru fără ştirea şi voia noastră, se face al nostru, dice Art. 3 din codul Caragea (Partea 2. Cap. 1), și Art. 4 din acelaş codice adaogă:
„Ori ce se sădeşte fără voia şi ştirea noastră în pământul nostru,
al nostru se face.“ (V. şi Art. 563-567 din codul Calimach covespundători cu Art. 418 şi 420 din codul Austriac.)
Cât pentru despăgubirea ce proprietarul fondului trebue să plătească constructorului,

10 Sau
caz,

legiuitorul

distinge

are

dreptul

două

ipotese:

cel de al treile a fost de reă credință,!)

proprietarul

pământului

de a ţine

şi în asemene
pentru

densul

construcţiunele și ori ce alte lucrări, sau de a îndatora pe constructor să le rădice. In caz când proprietarul fondului ar cere
rădicarea construcțiunelor și plantaţiunelor, rădicarea va urma
cu cheltueala celui ce le-a făcut, fără nică o despăgubire pentru
constructorul putând

dânsul,

chiar fi condaianat şi la daune

interese

pentru pagubele și vătămarea ce a putut suferi proprietarul locului
atât prin facerea construcțiunelor, cât şi prin rădicarea lor.
aDacă proprietarul locului preferă să păstreze pentru densul
matevaloarea
plătească
să
cele plantaţiuni şi lucrări, el trebue
şi a arvialului şi preţul muncei (care cuprinde plata lucrătorilor
fonvaloarei
sporirea
hitecţilor?), fără ca să se ieie în consideraţie
construcimprejurare neschimbând întru nimic raporturile dintre
nuavend
lului
materia
tor și proprietarul fondului, proprietarul
Aubry
Comp.
firăpit.
Par
i
care
aceluia
contra
mai drept la daune
678. Marcad6.
et Rau. II. $ 204, p. 231, nota 10. Demolombe. IX.
p. 154. No.
te,
Proprit
.
Valette
VIII.
bis
[I. 439. Demante. II. 392
V.

„Dacă

zidirea

s'a făcut pe loc străin și cu materie străină, gice

se cuvine proArt. 566 din codul Calimach (419 Austriac), atunci
din acelaş
566
Art,
şi
Y.
“
locului.
tarul
proprie
prietatea ei tot la
maințat.
întrebu
a
ce
acel
codice (419 în fine Austr.), după care
neosau
itul
obicinu
ei
tarului
proprie
că
terie străină trebue să plăteas
relei sale credinți.
bicinuitul preț al ei, după deosebirea bunei sau
a înțăles poseorul
legiuit
ă,
5) Prin cel de al treile de rea credinţ
fondul străin ce
pe
iuni
plantaţ
sau
cțiuni,
constru
sorul care a făcut
tate acărui viproprie
de
elstăpânea în virtutea unui titlu translativ
une deci o acpresup
494
Art.
487.)
(Art.
ciuri îi erau cunoscute.
foridului contarul
proprie
ţiune în revendicare întrodusă de cătră

Vedi Ducaurroy. Îl.
tra unui posesor de bună sau de rea credință.nota 1.
,
110. Laurent. VI. 271. Vedi şiinfră, p. 507,
prin
cere
va
iunele
plantaţ
sau
e
2) Posesorul care a făcut construcţiunel
ce i se cuvine da la proo acţiune reconvenţională despăgubirea
în urma facerei luprietarul revendicant. Laurent. VI. 276.—Dacă ul își va îndrepta
posesor
ă,
persoan
altă
cătră
a trecut
crărilor, fondul
acest din urmă

acţiunea sa contra

noului achisitor,

remânând ca
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construcţiuni

sau plantaţiuni.!)

care reţine pentru dânsul lucrările făcute de altul le

aprobă, și ca atare, trebue să le plătească, ca şi cum ar fi pusel
“singur pe altul să le facă. Soluţiunea dreptului actual se deosebeşte deci în această privință de soluţiunea admisă în dreptul Roman, unde proprietarul fondului avea dreptul, ca şi astăgi, de a

ține pentru dânsul lucrările făcute de cătră un constructor de rea
credință, sau de a/l obliga a le rădica, fără însă ca acest din urmă
să aibă drept la vre o despăgubire.?)
să pue pe vândătorul seu în causă. Laurent. loco cit. Cas. Fr. D. P. 60.
1. 384.— Contră. Curtea din Colonia (D. P. 53. 5. 381, No. 3), după
care acţiunea ar trebui intentată contra acelui eare era proprietar în
momentul când s'au făcut lucrările, ceea ce este inadmisibil, pentru că el nu-mai este proprietar, şi pentru că nici o legătură nu
esistă între posesorul constructor şi vechiul proprietar.

Posesorul n'are drept la dobândile

Dobânjile
cheltuelelor.
Art. 1088.

cheltuelelor făcute de dân-

sul, de cât din diua cererei în judecată, conform dreptului comun.
(Art. 1088.) Laurent. VI. 280. Aubry et Rau. II. $ 204, p. 232,
Vedi cu toate aceste ceea ce se va spune înfră, p. 508.
Posesorul trebue să dovedească prin ori .ce soiii de mijloace, fiind
vorba de un fapt material, că el este acela care a făcut lucrările
cu spesele sale proprii, proprietarul fondului neavând nimic de dovedit, de vreme ce pănă la proba contrarie, lucrările aflătoare pe
pământul seu sunt presupusea fi făcute de dânsul și cu spesele sale.
(Art. 492.) Laurent. VI. 277. Aubry et Rau. II. $ 204, p. 231, nota 8.
Posesorul nu mai poate însă cere nici o despăgubire, dacă în
momentul revendicărei fondului, construcţiunele nu mai esistă, pentru că ar fi perit prin caz fortuit, căci lucrările care nu'și mai au

Dovada incumbă posegorului

Perirea lucrărilor prin
caz fortuit.

ființă nu mai aduc nici un folos proprietarului, şi ştiut este că posesorul nu are acțiune contra proprietarului revendicant decât atunci
când acest din urmă se îmbogățește în dauna lui. Laurent. VI. 278.
In caz când lucrările ar fi fost desființate de însuș acela care le

Desființarea,
lucrărilor de

ar fi făcut, nu mai remâne nici o îndoeală că el nu va putea acţiona
pe proprietarul fondului. Acest proprietar va avea din contra o
acţiune în. despăgubire contra posesorului care ar fi stricat lucră-

însuşi poge-

sorul de rea
credinţă. Des-

zile cu rea credință, adecă știind că fondul pe care ele își aveau

păgubire.

ființă nu era a lui. Posesorul de bună credință poate însă dârima
lucrările făcute de dânsul, pentru că el se crede proprietar al fondului. Comp. Laurent. VI. 278 în fine. Dermolombe. IX, 681 bis.
Critică la adresa, legiuitorului.

')

*)

Aubry et Rau. IL. $ 204, p. 231 nota 9.

”

Ficsarea acestei despăgubiri este însă nedreaptă, căci proprietarul ar fi trebuit să se poată libera de constructorul de rea credință plătinduii, nu preţul muncei și a materialului, după cum prevede legea, ci numai suma cu care el s'a îmbogăţit pănă la con-

curența sporirei valoarei fondului seu.

Vegi Laurent. VI. 262,

Constructorul de rea credință nu avea deci la Romani nici un
drept de despăgubire contra proprietarului fondului, nici . dreptul
de a revendica materialele, cât timp edificiul era încă în picioare.
Acest drept de revendicare nu se deschidea pentru constructor, de
cât prin dârîmarea clădiret. L. 2. Cod. Lib. 3. Tit, 32.— După codul

Calimach (Art. 563 în fine, 418 Austriac), acel care

zidea

cu rea

507
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Buna cre| 20 Sau cel de al treile!) a fost de bună credință în momentul dință
a concând a făcut lucrările,?) şi în asemene caz, proprietărul fondului structorului.
494 $
nu mai are de astă dată dreptul de a cere rădicarea acelo p Art.ultim.
lucrări sau planfaţiuni, ci va trebui să le păstreze pentru dânsul,
avend alternativa de a restitui valoarea materialului şi preţul muncei oamenilor întrebuinţaţi, după probele înfăţoșate de posesor, sau
de a plăti posesorului o sumă de bani egală cu acea a creşterei

valoarei fondului.)

(Art. 494 $ ultim.)

Pentru a se aprecia creşterea valoarei fondului, se va avea în vedere momentul când se face restituţiunea, ear nu momentul când
s'au făcut construcțiunele, pentru că proprietarul se îmbogățește
numai în momentul când reintră în posesiunea lucrului seu.*)
credință pe locul altuia se socotea ca un ocârmuitor a trebuințe-

lor străine fără voea proprietarului lor (negotiorum gestor.) Vegi și
Art. 1388 urm. Cod. Calimach.—Art. 2 de supt cap. 26 din codul
lui Andr. Donici nu face nicio deosebire între constructorul de bună
sau de rea credinţă: „De va face cineva casă pe locul altuia, sau
alte zidiri de desupt în pământ, fără a se alcătui cu stăpânul locului, sau de va face locaș preste locașul altuia, atunci stăpânul locului se face stăpân pe dânsele, dând ceea ce s'a cheltuit, sau îşi va rădica acela binalele ce au făcul.* Vegi şi $ 3 din acelaş codice
unde se dice: „cel ceva semăna şi va -sădi pre moșie și țarină străină fără ştirea şi fără voinţa stăpânului locului: semănătura şi rodirea,
după fireasca dreptate este a stăpânului locului, căci din pământ
este creşterea și facerea lor.“
Prin a treia persoană de bună credință, legiuitorul înțălege un posesor

evins prin

acţiunea

în revendicare,

și deposedat

prin

auto-

vitatea judecătorului, care posesor a dobândit proprietatea, fructelor, pentru că stăpânea în puterea unui titlu translativ de proprie-

487.)
tatea cărui viciuri fi erau necunoscute.. (Argum. din Art. 486,
nota
505,
p.
supră,
și
Vegi
951.
1.
Arntz.
Comp. Ducaurroy. Il. 110.

2)

1— 'Tecstul francez este formal în această privință.
Buna sau reaua credință trebue să esiste în momentul când s'au
făcut lucrările. Trebue să aplicăm deci în specie prin analogie
Art. 487, ear.nu Art. 1898 $ 2 de la prescripţie. Vedi L. 37. Dig.
Lib. 6. Tit. 1. Comp. Laurent. VI. 263. Demol. IX. 677. V. şi p. 489.

se va putea afla făcându-se comparaţiune
) Sporirea val6rei fondului
valoarea venală ce fondul avea înaintea sevâr-

prin esperţi între
şirei lucrărilor și după facerea acestor lucrări, Laurent. VI 264.
II. 392
—Vedi cu toate aceste, Demolombe, IX. 681, 690. Demante,
ii ar
judecător
care
după
3,
nota
114,
Il.
bis XII şi Ducaurroy,
ţină samă de
să
putând
,
apreciare
de
nară
discrețio
putere
o
avea
rului fonfolosul personal ce lucrările au putut să aducă, proprieta
.“ (L.
constituei
causisque
persons,
ex
varie
judez
„Bonus
dului:

%)

38. Dig.

Lib.

6. Tit.

1, dere

vindhicatione.)

Laurent. VI. 266. Arntz. IL. 951. Bonachi. Il. p.77. Comp.

,

şi C. Pau.

planD. P. 68. 2. 239. Vegi şi supră, p. 455, nota 2.—În cât priveşteplanta-

făcut
tele însă, se va avea în vedere momentul când s'au
plantelor se
creșterea,
că
fiind
,
evicţiunei
”
momentul
nu
ear
țiunele,
oco cit.
VI.
Laurent.
nutrit.
sau
datorește pământului în care ele
Tit. 1.
6.
Lib.
Dig,
medio,
în
38
L,
şi
Vedi
2.
D. P.54. 5,573,'No,
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CODUL

Compensaţie.

CIVIL.—CARTEA

Proprietarul

IL.—TIT. Il.—CAP. IL. S-a. L.—ART. 494.

nu va putea însă să compenseze

despăgubirea da-

'*"** torită posesorului cu fructele ce acest din urmă a putut percepe

Hroprietarul

în timpul bunei sale credinţe, (V. Art. 1143 urm.), căci aceasta
ar însemna al lipsi de un lucru asupra căruia el are un drept de
proprietate.!) (Art. 485.) Se admite însă în genere un fel de compensaţie în următoarele împrejurări: proprietarul fondului care se
găseşte în faţa unui posesor de rea credință poate cere fructele
naturale sau civile produse prin lucrările făcute de acel posesor,
chiar când acele lucrări ar fi mărit veniturile fondului, pentru că
fructele sunt produsele imobilului seii din care lucrările au devenit 0 parte integrantă, însă cu condiţiune de a plăti posesorului dobângile sumelor chelţuite de dânsul cu facerea lucrărilor, şi
aceasta din diua facerei acelor cheltueli, căci altfel proprietarul
sar îmbogăți în dauna posesorului, ceea ce nu este permis, chiar
când posesorul ar fi de rea credință. Dobânda ce primeşte posesorul se compensează, în asemene caz, cu fructele ce el a procurat,
proprietarului prin lucrările sale.2) Comp. supră, p. 506, în notă.

Când posesorul care a făcut construcţiuni sau plantaţiuni pe lo-

dințănu este CUl altuia a fost de rea credinţă, proprietarul fondului

are facul-

mal bine tra- tatea de a, reţine pentru dânsul aceste lucrări, plătindu'i ceea ce
cel de bună €l â cheltuit în realitate, adecă preţul muncei și al materialului,
credință.

pe când posesorul de bună credință va putea să primească mai
puțin de cât el a cheltuit în realitate, pentru că proprietarul fondului are alegerea de a” plăti, sau preţul muncei şi a materialului, sau o sumă egală cuacea a sporire! fondului. Astfel, dacă posesorul de bună credință a cheltuit 1000 de franci, proprietarul
fondului va fi liberat plătindu-i numai 500 de lei, dacă valoarea
fondului a sporit numai până la această sumă,5) de unde ar părea
')

Laurent. VI. 279. Demolombe. IX. 680. Arntz. IL. 951. Marcade. 1.
428 bis. Aubry et Rau. II. $ 204, p. 203. Demante. IL. 392 bisV.

Duranton. IV. 377. Mourlon. 1. 1467. Curtea din Pau. D. P. 68. 2.238. —

Contră,. Troplong. Privil. et Hypoth. IL.
era admisă în dreptul Roman. V. L. 37.
*) Vegdi Aubry et Rau. Il. $ 204, p. 232,
IX. 679.—Contră. Laurent. VI. 280,
nea,

dând

însă

posesorului

dreptul

839.
Dig.
tecst
care

Asemene compensațiune
5. 3 și L. 48, Lib.6 Tit.1.
şi nota 14. Demolombe.
nu admite compensaţiu-

la fructele produse

de

lucră-

„zile sale, soluțiune care mi se pare mult mai juridică.
*) Proprietarul va avea din contra interes a plăti cheltuelele făcute,
adecă preţul materialului și al muncei, de câte ori aceste cheltueli
ar fi mal mici de cât sporirea fondului. Ce se va întâmpla însă
când cheltuelele făcute de cătră posesor sau sporirea fondului s'ar
rădica “la o sumă atât de mare, în cât proprietarul n'ar putea, s'o
plătească ? Autorii respund că, în asemene caz, proprietarul va trebui se fie autorisat
a se constitui cătră posesor debitorul unei rente
a cărei venit ar represinta sporirea fondului. V. Mourlou. L. 1468.
Ducaurroy. II. 114. Demolombe. IX. 690. Acest sistem întemeiat,
pe echitate este împrumutat de la Pothier (Propriete. No. 347.)
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să resulte ca posesorul de bună credință este mai rău tratat de
cât acel de bună credinţă, care are dreptul la toate cheltuelele
făcute de dânsul. In realitate însă, posesorul de rea credință nu
este mai bine privit de cât acel de bună credință, pentru că acel
dintăi poate în tot-deauna să fie obligat a rădica construcţiunele
sau plantaţiunele făcute de dânsul pe locul altuia, pe când pose-

sorul

nici într'un cazfi redus la a-

nu poate

credință

de bună

ceastă estremitate. Proprietarul fondului fiind deci obligat a reţinea pentru dânsul lucrările făcute de cătră un posesor de bună
credinţă, trebuea să i se deie facultatea de ale plăti cât se poate
Eată causa pentru care s'a dat proprietarului dreptul
de eften.
de a se libera de constructorul de bună credință, plătindu'i numai
suma cu care el se îmbogăţeşte, adecă suma cu care a sporit valoarea fondului seu. După rigoarea principiilor, ar fi trebuit însă ca şi posesorul de bună credință să poată fi silit a rădica lucrările făcute de
densul pe locul altuia, după cum prevede Art. 450 din codul Italian,
însă echitatea a fost pusă mai pre sus de cât dreptul proprietarului.
De câte ori posesorul constructor a fost de bună credință, pro- Deosebire
prietarul

fondului

poate

nu

cere

rădicarea,

sau înțre dreptul

construcţiunelor

plantaţiunelor. La Romani, din contra, judecătorii puteau să de- dreptul actual.
cidă această cestiune după împrejurările -causei şi posiţiunea păra
de
dreptul
credință
bună
de
posesorului
oară,
ţilor, dând, bună
rădica ceea ce se putea lua fără deteriorarea fondului.)

După Institute, constructorul de bună credință nu avea nici 0 Dreptul de

acţiune, dar el putea să useze de dreptul de retențiune faţă cu retenţiune al
proprietarul revendicant, pănă la primirea, cheltuelelor făcute de rului. Condânsul, adecă pănă ce i seplătea valoarea materialului întrebuințat — tr0ver5%
şi preţul muncei Jucrătorilor.?) Acest drept nu mai esistă astădi,
1

„Sufficit tibi
deterior

permitti tollere ex his rebus que possis,

sit fundus

quam

si întlio

non foret

dum îta, ne

cedificatum.“

(L. 38

h
- în medio. Dig. Lib. 6. Tit. 1.)—După art. 563 din codul Calimac
de
(418 Austriac), constructorul de bună credință putea să ceară
făcute
Ja proprietar. plata, cheltuelelor trebuincioase și folositoare
că
adaogă
)
Austriac
(418
codice
acelaş
din
564
Art.
și
de dânsul,
lo-pe
altul
de
zidirea
face
dacă proprietarul locului știind că se
, poate
cul seu, n'a oprit îndată pe constructorul de bună credințăfondulu
i
a
(valoare
seu
loculuă
al
preţ
tul
obicinui
numai
ceară
să
kamn
„20
):
Austriac
codul
din
418
Art.
după prețul ordinar, dice
fordern.
er (proprietarul) mar den gemeinen Werth fir den Grund Lib. 6. Tit.
Dig.
fine,
în
38
L.
şi
Vedi
2) Vedi Instit.$ 30, Lib. 2. Tit. 1.
irea lucru1, după care posesorul nu poate fi condamnat la restitu
m
lui, de

cât după

deducerea

cheltuelelor

sale:

„nisi reddat quantu

tu condemprima parte veddi, oportere dizimus, €0 -dedueto,
„In fundo adee:
se
unde
înitto,
ab
lege,
aceeaşi
Vedi
es.“
nandus
deinde eimprudens emeras, cedificasti, aut consevisti,
lieno quem
pincitur..... finge et dominum

pensam

ut fundum

eamdem

recipiat.“

facturum.

fuisse:

reddat

im-
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510,
pentru

că, după

părerea

noastră,

dreptul

să aibă loc de cât în casurile anume

de retenţiune

nu poate

statornicite de lege.!)

Lucrările şi posesorii cărora Art. 494 este aplicabil.

Art. 494

este aplicabil la toate construcțiunele şi plantaţiunele

care pol fi rădicate,?) fie ele făcute din nou de cătră posesorul
fondului altuia, sau numai spre complectarea unei construcțiuni
sau plantaţiuni esistente, precum. ar fi, de pildă, adăogirea unti
aripi la o clădire esistentă, sau împlinirea lipsurilor unei planta-

ţiuni începute.)
Reparaţiuni
'Tecstul nostru nu mai este însă aplicabil la reparaţiile de însi îmbunătă,
A
ee
3 2
.
.
ţii făcute u- treţinere sau la îmbunătățirile făcute unui imobil esistent. Rapor-

nei clădiri turile dintre proprietar şi posesor nu se mai
" mene caz, după buna sau reaua credinţă a
după natura lucrărilor. Posesorul, în asemene
la îndemnitatea întreagă pentru reparaţiunele
acele utile, numai pănă la concurența. sumei

coesezorii la,

regulează, în ase-

acestui din urmă, ci
caz, va avea drept
necesare, ear pentru
cu care proprietarul

sa îmbogăţit.)
Art. 494 presupune, după cum am vădut, o acţiune în reven-

Art. 494. O-dicare întrodusă de

cătră

proprietarul fondului

contra

unui

posesor

bligaţie, con-de bună sau de rea credință, adecă care stăpâneşte în puterea
contact. unui titlu translativ de proprietate, a cărui viciuri îi sunt, sau nu'i sunt,
Controversă. cunoscute (Art. 486, 487), şi care -a făcut construcțiuni sau plantaţiuni pe fondul străin, de unde resultă că tecsul nostru nu mai
este aplicabil când proprietarul reclamă în puterea unei acţiuni
personale

care

naște

din

o obligaţie,

contract 'sau

quasi-contract,

căci, în asemene casuri, dificultăţile care se vor naşte urmează a

fi

1) Curtea din Bucureşti. Dreptul pe 1884, No. 25.— Contră. Curtea

din Iaşi, sub președ. D-lui Liciu. Dreptul pe 1885, No. 85. Valette.

Propricte, p. 117 şi p.154 No. IV. Comp. Aubry et Rau.LI.$ 204, p.
232 și $ 256 bis, p. 586, nota 12, după care tribunale ar fi libere
de a admite dreptul de retenţiune, când proprietarul revendicant n'ar

înfățoșa garanții indestulătoare de solvabilitate. V. şi supră, p. 484, și

mai ales p. 467, tecst şi nota 2, unde se arată mai pe larg controversa.

In privința lucrărilor care nu pot fi rădicate, nu se aplică Art.
494, ci Art. 997. Comp. Laurent. VI. 269. Cas.Fr.D. P. 65. 1. 359
- 5) Laurent. VI. 268.—După Demolombe (IX. 684), Art. 494 nu sar
aplica de cât la construcțiunele sau plantaţiunele care sar putea
rădica şi care ar fi fost făcute din nou pepămentul gol, distincţiune
care nu resultă din nici un tecst de lege.
494 este deci inaplicabil reparațiunelor
*) V. supră p. 454, 455.—Art.
făcute unei clădiri esistente, pentru că ele se identifică cu clădirea
și nu mai pot fi rădicate, după cum pot fi construcţiunele. Laurent.
2)

VI. 269. Demante.

II. 392 bis L. — Astfel,

proprietarul

tea obliga pe posesorul de rea credință a șterge

m'ar pu-

zugrăvitura

fă-

cută de dânsul pe păreții imobilului. Bonachi.-IL. p. 74 și 75.—
Contra. Ducaurroy. ÎI. 1153,

LUCRĂRILE ȘI POSESORII CĂRORA
regulate

părți.)

după

natura

ART. 494 ESTE APLICABIL.

particulară a obligaţiunei care

(Comp. Art.

511

esistă între

1076.)

Art. 494 nu se va aplica, deci de câte

ori posesorul

va fi depose- Anularea sau

dat prin efectul anulărei, sau resoluţiunei unei vândări,

ori prin vesoluţiunea

revocarea, unei donaţiuni, pentru că, în urma anulărei, resoluţiunei, sau a, revocărei unui contract, părțile sunt puse în starea în
care erau înaintea încheierei lui, aşa în cât posesorul care a făcut

lucrări

pe

fondul

altuia

n'a avut

tiv de proprietate.2)
Art. 494 nu este de asemene

nici

o dată un titlu transla-

”
aplicabil acelui care a făcut lu- Mandatar,

crără asupra fondului altuia, în calitate de mandatar sau de gerant B842t de 2
de afaceri, nici comoştenitorului, nică coproprietarului care a făcut moştenitor,

lucrări asupra imobilului social. (Art. 1517.) Toate aceste casuri, 0as00i8t ete.
în care nu este

vorba

de cei de al treilea posesori, sunt cârmuite

prin disposiţiuni particulare.?)
5) Laurent. VI. 271. şi XXV. 178 urm.——Vedi cu toate aceste, Demante,
II. 392 bis. 1 şi Cas. Rom.
plică şi în asemene

admisibil, pentru
ale

2

și drepturile

(Bulet. S-a 1 pe 1883, p. 678) care a-

casuri Art.

ce este

in-

V. Laurent. loco

cit.

prin analogie,

494

ceea

că nici o analogie nu esistă între drepturile vre-

care

resultă

din

o obligaţie.

Laurent. VI. 272. V. şi supră, p. 492, 493.—Aceeaş soluţiune este Anularea
admisibilă când anularea, resoluțiunea sau revocațiunea contrac- contractului

tului nu s'a cerut de proprietar, ci de insuş cumpărătorul sau pri- cumpărăto.
mitorul

darului,

pentru

că, într'un

caz și în altul, ceea ce este nul

rului.

nu poate produce nici un efect. Laurent. VI. 273.—Cumpărătorul
care ar fi făcut lucrări pe fondul cumpărat în necunoștința viciurilor
care infectau titlul seu (V. art; 1352 urm.) va avea drept însă, pe
proprielângă restituirea preţului, şi la o despăgubire din partea
basa
în
ci
494,
Art.
basa
în
însă
nu
daune,
de
titlul
sub
tarului,
65,
1.
52.
P.
D.
Fr.
Cas.
şi
Art. 1356. Laurent. loco cit. Comp.
ce
ceea
494,
Art.
invocând
,
despăgubire
la
care admite dreptul

este inaamisibil.

3

,

Vedi Laurent. VI. 273.

|
Comp. Laurent. VI. 274. Demolombe. IX. 691, 691 bis.
cu
Posesor
preprecariii,
titlul
Art. 494 nu este aplicabil unui posesor cu
precariit,
credi-titiu
besmanar,
usufructuar,
un
cum este un arendaș sau chiriaş,
Arendaş. ,
G72%0
tor antecresist etc., pentru că Art. 494 presupune un posesor
Controversă.
sau
bună
de
proprietar,
de
domini, care posedă lucrul altuia cu titlu
ceea
de rea credinţă, și care se luptă cu proprietarul revendicant,
usufructul,
ales
mai
priveşte
cât
In
precariști.
pentru
esistă
ce nu
539. Laurent.
acest sistem pare neîndoelnic față cu termenii Art.

VI. 215, 489 urm. și XXV. 178 urm.
Deinolombe.

IX.

692-696.

X. 643,

Ducaurroy. IL. 110.— Contră.

şi Marcade. II.

431

care

aplică

şi Aubry et Rau,
Art. 494 atât la arendaș, cât și la usufructuar.Fr.Veili
51.1. 252.—
P.
D.
Cas.
II. $204, p. 235, nota 22, precum şi

1883, p. 678) aCurtea, noastră supremă (V. Bulet. Cas. S-a 1 pe analogie, ceea ce
prin
plică de asemene Art. 494, la arendaş, însă
bine Laurent
earăși este inadmisibil, după cum dovedeşte foarte10) aplică aceanota
112,
111,
p.
(UI,
(XXV. 178.)—Mass6-Verge
usufructuar. (Argum.
stă disposiţiune numai la arendaş, ear nu la
494 nu estea plicabil
Art.
însă,
noastiă
din Art. 539.) După părerea

CODUL
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CIVIL.—CARTEA

I.—TIT.

II. Dreptul de accesiune
resultă

11.—CAP.

relativ la

din vecinătatea

unui

Il—S-a L—ART.

creşterile
fluviu

495-497.

de pământ

sau a unui

care

rîu.

Sub această rubrică ne vom ocupa: 10 despre aluviune (Art.
495-497); 2% despre avulsiune (Art. 498); 3" despre insulele
care se formează întrun fluviu sau rîu (Art: 499-501); 40 despre
schimbarea albiei unui rîu sau fluviu ; şi în fine, 5% despre inundație.
10 Despre

aluviune

sau mâlituri (alluvio.)

Art. 495—Oreșterile de pământ !) ce se fac succesiv şi pe nesimţite
la malurile fluviilor?) şi a rîurilor se numesc aluviune, (ear nu se numesce,
după cum din eroare se esprimă tecstul).— Aluviunea este în folosul
proprietarului riveran (adecă mărginaș), când e vorba de un fluviu sau
rîu navigabil, plutitor sau neplutitor 5), cu îndatorire îusă pentru proprietar de a lăsa pe pământul seu drumul trebuitor pentru conducerea,
vaselor.

(Art.

476,

488, 496,

497,

535,

587

C.

C. Art. 556 C. Fr.)

Art. 496.—Tot ale proprietarului riveran sunt şi pământurile lăsate
de apele curgătoare, când ele se retrag pe nesimţite de la unul din
ț&rmuri şi se îndreaptă cătră celalalt țărm; proprietarul țtrmului de unde
apa s'a retras profită de aluviune, fără ca proprietarul țăninului_ opus
să poată reclama pământul cel perdut.
Acest

drept

nu

are loc în privinţa

pământurilor

părăsite

vel. £) (Art. 476, 495, 499, 502 C. C. Art. 557 C. Fr.)

de

apa mă-

Art. 497.—Aluviunea, nu are loc în privința laturilor, heleșteurilor și
a iazurilor ; 5) proprietarul lor conservă, tot-deauna pământul acoperit de
apă, când ea este la înălțimea scurgerei heleșteului, iazului, chiar dacă
cătimea apei ar scădea în urmă; și vice-versa, proprietarul iazului nu
nică usufructuarului, nici arendaşului. Proprietarul fondului va putea să reţină pentru dânsul lucrările făcute de arendaș, însă numai cu consimțământul acestui din urmă, plătinduti indemnitatea
statornicită prin convenţia părţilor. In lipsa unei înțălegeri între -

proprietar şi arendaș, acest din urmă nu poate fi silit a rădica și
desființa

1

lucrările

făcute

de dânsul. (V. supră,

p. 499,

nota

1.)

In

privinţa usufructuarului, vedi înfră, esplicarea art. 517.
Sau adăugirele cătră mal, după cum se esprimă Art. 476.

2) Teestul întrebuințează cuvântul flerviu la singular, pe semne din
causă că nu avem de câtun fiuviu în toată ţara, şi anume: Dunărea.
5)

-

Cuvântul

neplutitor nu figurează în tecstul oficial, în cât sar pă-

vea că pentru riurile nenavigabile și neplutitoare suntem fără tecst;
aceasta
mai

însă

mult, cu

nu “poate
cât

Art.

fi de cât
496

nu

o eroare
face

nici

de

redacţie,

o deosebire

cu

atât

între

rîu-

rile plutitoare și neplutitoare, navigabile sau nenavigabile, vorbind numai de ape curgătoare. Comp. Bonachi. II. p. 80.—Prin w-

mare, aluviunea se poate forma și întrun pârău. Laurent. LV. 282.

Aubry et Rau. II. $ 203, p. 222, nota'4.—Contră. Proudhon. Domaine public. IV. 1265 și 1273. Vedi și Demolombe. X. 17, 18.
*) Alin. 2 al Art. 496 este reu redactat, căci regula prevădută de $ 1al
acestui art. se aplică și la pământurile părăsite de apa mărei, însă
fiind că malurile mărei aparţin statului, tot lui vor aparţinea și
aluviunele formate prin retragerea: apei mărei. V. esplic. Art. 476,
supră, p. 421, și înfră, p. 516. Acest alineat ar trebui deci elimi___nat. Compară Art. 602 din Ante-proiectul de revisuire. .

*

Și trebue adaos şi în privința canalurilor şi a riurilor canalisate.
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câștigă nici un drept asupra pământului riveran ce se acopere de apa
iazului, când urmează vărsături estraordinare. (Art. 495, 496 C.C. Art,

353, 356

Cod. Pen. Art. 558. C. Fr.)

Prin aluviune (alluvio), trebue să înţălegem creşterea sau adăo- Detiniţiunea,
girea de pământ care se formează din ori ce causă arfi!) cu în- aluviunei.
Art. 495.
cetul și pe nesimţite cătră fondurile riverane (mărginaşe) a unui
fluviu

sau

rîu

navigabil

sau nenavigabil,

plutitor

sau neplutitor,)

şi chiar a unui părîu. (V. sapră, p. 512, nota 3.) Aluviunea se
poate forma în dou& moduri: 10 prin adăogirea ce se face cătră
un mal a pământului ce se depune succesiv și pe nesimţite cătră
acel mal, les lais (Art. 495); şi 20 prin lăsarea pământului, când
apele curgătoare se retrag cu încetul şi pe nesimţite de la un mal,

îndreptându-se cătră celalalt mal, les relais. (Art. 496.)
In ambele ipotese, aluviunea profită de drept) proprietarului
malului la care ea s'a format, în puterea dreptului de accesiune
(Art. 488), fără ca acest proprietar să aibă a despăgubi pe cineva.€) Aceeaş soluţiune este admisibilă și în privinţa creşterilor de
1)

Astfel,

creşterile

de pământ

pot fi numai

opera

naturei, sau resul-

tatul unor lucrări artificiale, esecutate în rîu sau în fluviu de cătră proprietarii

mărginași, sau

de

treile.

cătră cei de al

Laurent.

VI. 283. Demolombe. X. 65—68. Aubry et Rau. II. $ 203.p. 222.
—Contră. Proudhon. Proprictâ. 594, după care aluviunea n'ar pu-

A

tea fi de cât opera naturei.

2)

Această definițiune este împrumutată de la dreptul Roman: „Esi
autem alluvio incrementum latens (o creştere pe nesimţite.) Adăogirea cătră fondul mărginaș trebue să fie atât de nesimţitoare, în
cât să .nu se poată distinge câtă cantitate de pământ sa adaos
la, fie care moment, ut înfelligere non possis, quantum quoque momento temporis adjiciatur. (Instit. $ 20. Lib. 2. Tit. 1.) Aceasta se
spune și în L. 7 $ 1.Dig. Lib. 41. Tit. 1. Vegi şi Gaius. LL. 70.

Mâliturile

constitui

Mâliturile

care s'ar formu de odată și în mod simţitor: n'a mai

deci o aluviune.

Laurent. VI. 283,

287. Demolombe. X.

60.

însă, care după ce sau format cu incetul și pe nesim-

țite sub apă, apar de o dată când se retrage apa în urma

unei i-

nundaţiuni, constituesc o adevărată aluviune. Cas. Fr. Râpert. Dalloz.

Propritte. 469. Laurent. VI. 288. Demol. X. 59. Aub. Rau. II. $ 203.
2) Proprietarul mărginaș este deci, îndată ce aluviunea s'a format,
proprietarul ei, fără nici o formalitate, şi fără nici un act de posesiune, absque alicujus hominis facto. Demolombe. X..73. Laurent.
VI. 294.—Contră. Proudhon. Domaine pubhic. 1015 şi 1947.
Dreptul
4) Când gârla prăvălindu-se câte puținlel va adăoga pământ la pămân- echiiişi drep2, Capy
tul nostru, adaosul este al nostru, dice codul Caragea. P..
tul Roman.
[. Art. 5 $1.) Vedi şi $1 Cap. 26 din codul lui Andr. Donici, unde
încu
se dice: „Când apa curgătoare pe moșia culva se va trage
cetul din matca sa, și mâlind pământul va adăogi moșia, după fireasca, dreptate, adăogirea aceea o câștigă

stăpânul

moșiei.“ Vedi şi

$1 de supt Cap. IX din acelaș cod.—Acelaş lucru se spune și în Art,
551 din. codul Calimach (411 Austriac). „Quod per alluwionem agro
tuo fliumen adjecit, jure gentium tibi adquiritur.“ (Instit. $ 20. Lib.

rerum domino.)
[. Tit. 2șiL.7Ş1. Dig. Lib. 41. Tit. 1, de adquirendo
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II.—TIT. I1.—CAP. Il. S-a I.—Art. 495-497.

pământ care sar adăogi pe nesimţite la o insulă situată în mijMotivele acestei disposi-

țiuni.

locul unui fluviu. Aluviunea aparţine proprietarului insulei.)
Aluviunea aparţine proprietarului mărginaş sau riveran, după cum
se esprimă legiuitorul, pentru că proprietarul fiind espus la pagubele
ce poate să aducă vecinătatea unei ape curgătoare, trebue să aibă
drept şi la foloasele ce poate aduce vecinătatea acestei ape.)

Dacă la malul rîului sau fluviului la care s'a format aluviunea

se găseşte un drum public care aparţine statului, comunei sau judeţului, aluviunea va profita proprietarului acestui drum.?)
In caz când malul apei pe care s'a format aluviunea ar aparţinea la mai mulți proprietari vecini, ea se va împărţi
între dânșii. 4

')

Arntz. |. 937. Demol. X. 127. Demante. II. 396 bis. Il. Aub. Rau,
Il. $ 203, p. 228. D. P. 73. 5. 381.N0.4.V.L. 56. Dig. 41.Ti6 1.
Usufructuarul

Usufructuarul
profită de aluviune. Art.

Cât pentru arendaş, el nu se va folosi de aluviunea formată în

Arendaşul nu

cursul arendei sale, pentru că ea n'a putut fi cuprinsă în contractul de arendă, de vreme ce nu avea încă fiinţă la încheierea a-

rofită de auviuhea, formată în timpul arendei.
Controversă.

cestui

contract.

190. Marcad6.

XXV.

171.—Contră. Troplong.

III, Art.

1722. Duranton.

Louage. I.

XVII.

81.

fondului

rive-

ran cuprinde şi aluviunea, trebue se distingem: 10 sau auviunea
își avea ființă în momentul vândărei, şi atunci totul va atârna de voința părților contractante ; 20 sau aluviunea s'a format în urma

fondului cuprinde ea aluviunea?

vendărei,

”)

i)

şi atunci

proprietar
Vedi

în

se înțălege

momentul

espunerea

că

ea

formaţiune!

de motive

se va cuveni

sale,

adecă

acelui

care era

cumpărătorului.

alui Portalis în Locr6, VIII. 164. Vedi şi

Demolombe. X. 10. Laurent. VI. 281. „Alluvionum... ea natura
est ut semper inceria possessio, încertum sit ejus dominium
;.. nam îd quod hodie habemus, nonnunquam altero die vecini fund
dominto, în alteram fiuminis vipam translatum, adquiritur.* (Constit. TPheodosii, apud Frontinum, de limitibus agrorum.)
Arntz. Î. 937. Demolombe. X. 46. Aubry et Rau. II. $ 203,p. 221,
tecst și nota 2. Aluviunea nu profită deci, în asemene caz, proprietarilor

riverani

calea publică,

coproprietari.

Laurent.

VI. No.

Cât pentru cestiunea de a se şti dacă vândarea

Vândarea

tre mai mulţi

de adăogirele făcute prin

folosi şi de avulsiune. V. esplic. Art. 498, p. 519, unde se arată controversa. Quid pentru insulă? V. înfră, esplic. Art. 500, p. 521, nota 1.

535.

Impărţeala
aluviunei în-

se foloseşte, de asemene,

aluviune la fondul supus usufructalui: (Art. 535.) Tot astfel el se va

a căror

pământ

se

găsește

alăturea

și

dincolo de

căci ea nu se cuvine de cât proprietarului malului.

*) Mai multe dificultăţi s'au ivit însă asupra modului de a se face
împărțeala.

Vedi

asupra acestei

Laur. VI. 294. Aubry

et Rau.

cestiuni:

IL. $ 203

Demolombe.

p.224.

D. P. 54. 2. 229, Vegi și $ 22, Instit. Lib. 2. Tit.

Curtea

X.

76 urm.

din Agen.

1, unde se dice

că insula care se formează în mijlocul unui rîu se cuvine acelora care au pământuri de a lungul ambelor maluri, în proporțiune
cu întinderea ce aceste pământuri au de alungul malului: „Insula
în flumine nata, si quidem mediam partem fluminis teneat, commu18

est eorum, qui ab utraque

parte fhuminis prope ripam proediani

possident, pro modo latitudinis cujusque
prope ripam

sit.“ Vedi şi L. 7. $ 3,L.

fundi, que latitudo
29, 30, 56-şi 65 $1și

urm. Dig. Lib. 41. Tit. 1. Vedi și Art, 545 din codul Calimach.
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Când

fluviut sau rîul care

a servit

515

la formarea

aluviunei nu Oblig. de a

este nici navigabil, nici plutitor, proprietarul malului
aluviunea jzre accessionis (Art. 488), fără nici o

partea sa. Când

însă fluviul sau riul este navigabil

dobândeşte Lis drumul

îndatorire din Vigaţionel.

ori plutitor Servitate le-

(V. supră, p. 419, nota 3), proprietarul malului este obligat a lăsa 495 și 567,
pe pământul seu drumul trebuitor pentru conducerea vaselor (le :
marchepied. ou chemin de halage, dice codul francez.) Aceasta este
o servitute legală pe care proprietarul malului trebue so sufere
în interesul navigațiunei, nu numai când dobândeşte aluviunea, dar în
tot deauna, chiar atunci când elar perde din malul seu.:) (Art. 587.)
Am vădut (sapră, p. 513, nota 2) că mâliturile care se formează de Mâlituri care
0 dată şi în mod simţitor, ear nu cu încetul și pe nesimţite, după se formează
cum prescrie Art. 495, nu mai constituesc o aluviune. Cestiunea
mod sizaţitor.
Froprietatea
este de a se şti cui vor aparținea aceste mâlituri?
După Laurent (VI. 283, 287), ele sar cuveni statului, fiind că ema
sunt fără stăpân?) (Art. 477 şi 646); ear după Demolombe (X. 60

de pământ

creşterile

de

nu

500

cât priveşte

In

de

este

asemene

ceea

ce mi

se

nu pot fi aplicate în spenumai de aluviune, adecă,

pare inadmisibil, căci Art. 495 şi 496
cie, de vreme ce aceste teeste vorbese
simţite.

riveran,

tot proprietarului

cuveni

s'ar

ele

urm.),

care se formează cu

încetul și pe ne-

rîurile nenavigabile şi neplutitoare, Art.
tecst,

că acest

pentru

aplicabil,

ca şi

Art. 499, nu vorbeşte de creşteri de pământ care se formează
la malul rîurilor, ci în albia lor. Aceste mâlituri fiind deci fără
stăpân, vor aparținea statului, în basa Art. 477 şi 646.
Pământurile

lăsate

descoperite

volumului

micşorarea

prin

apei

Aluviune

sau prin retragerea ei cu încetul și pe nesimţite î) de la un mal îormată prin
profită jure alluvionis tot proprietarului ma- pei. Art. 49.

altul (les relais)

cătră

lului de unde apa s'a retras, fără ca el să datorească vre o despăgubire proprietarului malului opus, pentru că nui se poate
imputa

nici

fel formată

o culpă.

Proprietarul

prin retragerea

care

apei unui riu

profită

de aluviunea

navigabil

sau

ast-

plutitor

")

Când malul proprietarului mărginaş sa mâlit, drumul se va muta
pe proprietatea sa mai departe, ear când proprietarul a dobândit
o aluviune, servitutea legală se_va esercita asupra noului pământ
dobândit, pământul pe care trecea drumul mai înainte remănend
liber de această servitute. Drumul trebuitor la conducerea vaselor se mută, cu alte cuvinte, şi se schimbă o dată cu malul. Laurent. VI. 292. Curte din Montpellier. Repert. Dalloz. Proprite. 490.
2) Jurisprudenţa le atribue de asemene statului (V. D- P. 55. 5. 365
şi D. P. 64.1.

114), însă nu înputerea

Art.

477

și 646,

art. 499 care mi se pare inaplicabil în specie, pentru
se ocupă de creșterile de pământ care se formează în
3) Dacă apa nu s'a retras cu încetul și pe nesimţite, ci de o
violent și simţitor, atunci ne mai fiind aluviune, și
părăsite fiind fără stăpân, ele vor aparținea statului.
Tipografia

Naţională.

”

ci în basa

că acest art.
albia riurilor.
dată, în mod
pământurile
Vedi nota 2.
33

+

CODUL
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şi 587.)

țiunei. (Art. 495

matăpemalu
natipomatl

..;
viunele
care

se

de apa

părăsite

pământurile

priveşte

In cât

trebuitor naviga-

să lese pe pământul seu drumul

va trebui însă
Aluviune for-

II. S-a I.—ART. 495-497.

11. —CAP.

I.—TIT.

formează la

mărei

malul ei, ele fac parte

și alu- _

.

din dome

476 şi 496. niul public al statului căruia aparţin şi malurile. (V. p. 512, nota 4.)
ApestătătoaAluviunea nu are loc în privinţa apelor stătătoare, precum sunt:
re.
seiLacuri,
Aa ooia-

ia
h
lacurile,!)

i
:
i
iazurile
sau heleșteile,

de o proprietate

Canaluri.

limitată, care,

j
pentru că este

ca toate

vechile sale margini și hotare.?)

vorba în speciei

proprietăţile,

îşi păstrează

Aceeași soluţiune este aplicabilă şi canalurilor de navigaţiune, care

ca toate lucrările făcute de mâna omului, sunt o proprietate limitată.5)

Proprietarul

lacurilor și a iazurilor conservă deci în tot dea-

una pământul acoperit de apă, când

rei iazului, chiar dacă câtimea

ea este la înălțimea, scurge-

apei ar scădea în urmă,

și vice-

versa, proprietarul iazului nu câștigă nici un drept asupra pământului vecin ce se acopere de apa iazului, când urmează vărsături estraordinare. €) (Pentru mai multe amănunte asupra Art.
497, Vedi Laurent. VII. 241—947.)
Lac, iazuri.

2) Prin lac sau baltă (lacus), trebue să înțălegem o mare întindere de apă
stătătoare formată prin disposițiunea firească a locului şi provenită din isvoare sau scurgeri de ploi, care în genere nu poate seca
cu totul, ear prin iaz sau heleşteu (stagna) trebue se înțălegem o
apă stătătoare adunată într'un loc prăvăliş şi oprită prin lucrări
făcute de mâna omului, precum o stavilă, zăgaz sau iezătură. Lacul este deci opera naturei, pe când iazul este opera omului.
2)

„Lacus et stagna, licet imterdum

crescant,

interdum exarescant, su0s

tamen terminos_retineni : ideoque in his jus alluvionis non adgnoscitur.“ (L. 12. Princip. Dig. Lib. 41. Tit. 1.) Vedi și L. 24, $3. Dig.
Lib.
39, Tit. 3 : „Lacus căm aut crescerent, aul deserescerent, nunquart
neque accessionem, neque decessionem în e0s vicinis facere lhcet.*
Rîuri canali-

*)

sate.

,

Laurent.

VI.

290.

Demolombe.

X.

44;—Cât

râurile

seu natural,

și atunci principiile aluviunei își primesc aplicațiunea;

ea nu

mai

curge

în albia

sa naturală,

își păstrează

canali-

să facem o distincţie:

sau

sau apa

pentru

sate, trebue

cursul

ci a fost închisă întrun

canal artificial, și atunci aluviunea nu va avea. loc. Laurent, VI. 290.
) Proprietarul vecin a cărui pământ a fost inundat prin vărsătura
iazului vecinului seu nu perde deci acest pământ, pentru că. alu-

viunea nu se aplică la apele stătătoare,

însă este

just

ca

acest

proprietar, care a putut suferi o daună considerabilă prin asemene
vărsătură, să poată cere o despăgubire de la proprietarul iazului,

mai ales când inundaţiunea nu este un efect al întâmplărei și al
forței „majore despre care nu respunde nimene, ci are de causă
un Yiciii de construcțiune a iazului, sau o lipsă de intreţinere, ori

de reparațiune, căci, în asemene casuri, proprietarul iazului este
în culpă. (Art. 998.) Comp. Demolombe. X. 36 şi urm. Vei și Art.

356 din codul penal care pedepsește cu amendă acei ce ar inalța
cu voință apa prin zăgazuri mai sus de cumpăna cuvenită, şi ar

causa

înecăciune

la drumuri

sau

la proprietăţile

altora.

DESPRE AVULSIUNE.—ART.

498.

20 Despre avulsiune (avulsio.)
Art. 498.—Dacă un fluviu sau un rîu navigabil sau nu, (și trebue adaos, plutitor sau neplutitor), rupe de o

dată o parte

ȘI care

la pământul unui alt proprietar,

se poate

recunoaşte,

şi o lipește

mare

de pământ,

acea parte xemâne a cui a fost pământul de la care s'a rupt, însă dacă se va
reclama în termen de un an. (Art. 476, 1845, 1894 C. C. Art. 559 C.Fr.)

Avulsiunea este o parte considerabilă de pământ care se poate Avulsiune.
recunoaște și distinge,') şi pe care puterea şi repegiunea unu j Definiţiune.
rîu sau fluviu navigabil sau nenavigabil, plutitor sau neplutitor, au
rapt-o de o dată de la locul ei şi au alăturat-o cătră un fond
inferior, sau cătră malul opus.

„Când deci o bucată mare *) de pământ care se poate recunoaște
a fost de o dată, ear nu cu încetul, ruptă prin puterea și repegiu- nea curentului (vi fluminis) de la locul ei şi alăturată, fie prin adjuncţiune sau juxtaposițiune, fie prin superposiţiune 3) cătră fondul unui alt proprietar, acest pământ remâne tot aceluia de la
care a fost rupt prin violenţă, și proprietarul fondului cătră care
pământul a fost alăturat nu'] ma! dobândește prin accesiune, pentru că regulele de la aluviune nu sunt aplicabile la avulsiune. £)
)

Pământul care formează aluviunea nu se poate din contra distinge,
nici recunoaște de unde a venit, pentru că el se depune cu încetul şi pe nesimţite (Art, 495, 496); de aceea legiuitorul n'a ad_mis revendicarea aluviunei.
2) Proprietarul ar trebui să poată revendica pământul seu, chiar când
i s'ar fi râpito parte de pământ ori cât de mică, pe când legea nu
permite de cât revendicarea unei părți considerabile.— Codul Italian

3

4)

(Art.

456)

menţine

această

condițiune,

care

cu drept

cuvânt

se vede ştersă în Ante-proiectul de revisuire. (Art. 604.)
Dl. Bonachi (IL. p. 84) susține că tecstul nostru arfi înţălesa
prevede numai ipotesa adjunctiunei, adecă când o bucată de pământ ar fi fost alipită și alăturată lângă alta, ea nu ipotesa superposițiunei, adecă când pământul rupt ar fi fost asvârlit asupra
altui pământ, si ex fundo tuo crusta lapsa sit in meum fundum.
(L. 9 $ 2. Dig. Lib. 39. Tit. 2.) Această distincţiune mi se pare
însă inadmisibjlă, căci şi întrun caz și în altul, pământul rupt de
la un proprietar se lipește cătră fondul altuia. Știu prea bine că
atât dreptul Roman, cât și vechile noastre legislațiuni nu prevedeau de cât adjuncţiunea (V. înfră, nota 4), însă legiuitorul actual nu avea nici o causă binecuvântată pentru a nu prevede ipotesa superposiţiunei și a nu permite proprietarului în tote casurile revendicarea pământului care i-ar fi fost luat prin răpegiunea
şi puterea, apelor. În acest sens se pronunță majoritatea autorilor
franceji. Vedi Laurent. VI. 300. Demolombe. X. 99. Aubry et Rau
II. $ 203, p. 225, nota 19.—V. cu toate aceste, Demante. II. 395 bis IV.
curgătoare va lăsa matea sa de o dată, dice $ 1 dinDreptul vechii
Când apa
p
Rocodul lui Andr. Donici (Cap. 26), şi va rumpe o bucată de loc din moșia și dreptul
man.
moşii)
acelei
trupul
din
este
că
(fiind
loc
străină, bucata acea, de
are s'o stăpânească acel cu moșia.“—„Când gârla va rupe o parte
din pământ și o va lipi lângă al nostru, dice Art. 5 $ 2 din cg-
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Proprietarul

11.—TIT, I1.—CAP. 1. S-a L—ART. 498,

părței de pământ astfel ruptă din moșia lui poate

deci să revendice acest pământ în termen de un an de la incorporaţiunea lui cătră fondul vecin (Arntz. IL. 940); dovedind identitatea, pământului rupt de la dânsul, căci dacă acest pământ nu
Sar putea recunoaşte și identitatea sa n'ar putea fi stabilită, el
ar aparţinea acelui cătră a cărui fond sa alipit. ) Naşte acum
întrebarea : ce a înțăles legiuitorul când a dis că partea de pământ ruptă prin puterea apelor aparţine tot aceluia de la care
ea a fost ruptă ? Unii cred că proprietarul, căruia apele au luat
o bucată de pământ, poate so revendice spre a o transporta la

locul de unde a fost luată ?); ear alții susțin că proprietarul urmează a stăpâni bucata sa de pământ la locul unde a dus-o apa. ?)
Dacă proprietarul pământului luat prin violenţa apelor,
n'a €sercitat dreptul seu în termen de un an de la adjuncţiune sau
superposițiune, acest pământ devine proprietatea acelui cătră a că-

rul moşie

el s'a alipit, chiar

încă stăpânire

pe dânsul

când acest proprietar

n'ar fi pus

(accessio per vim fluminis. )

dul Caragea (P. II. Cap. I), acea este a cui a fost pământul de la
care s'a rupt.“ „Quod si vis fluminis partem aliquam ex tuo prădio detrazerit et "neo predio attulerit, palam est tuam permanere. (|
7 $2. Dig. Lib. 41. Tit. 1 și Instit. Ş 21. Lib. 2. Tit. 1.) Proprietarul fon-

dului cătră care pământul rupt se alăturase nu dobândea tot pământul
alăturat, ci numai copacii care prinsese rădăcini în fondul seu. (V. tecstele mai sus citate.) Codul Calimach declară de asemene (Azt. 552) că
pământul rupt prin puterea şi răpegiunea rîului şi alăturat cătră alt
fond aparţine tot vechiului proprietar de la care ela fost rupt
prin violență, fără ai da însă nici un termen pentru a'l revendica.

In această privință

D

codul Calimach

se

deosebeşte de codul Au-

striac, căci Art. 412 din acest codice declară
tar își perde dreptul seu asupra pământului
dacă uu a, cerut înapoi timp de un an, wenn
hresfrist nicht ausiibt.
Demol.X. 100. Ducaur. II. 120. Aceasta este
bită și instantane, deosebită de acea prevădută

că vechiul proprierupt de la dânsul,
er es în einer ladeci o aluviunesuprin Art, 495 și 496.

2) Laurent. VI. 297. Demol. X..104. Ducaur. IL. 119. Aub. Rau. II, $ 203.
35) Valette. Proprict€. p. 164. Demante. IL. 395 bis IMI. Bonachi. Il.
p. 85. Această din urmă părere mi se pare mult mai juridică faţă
cu tecstul nostru. Să nu se dică, după cum face Demolombe, că
prin

acest, sistem s'ar jigni

care

drepturile

sa incorporat pământul

proprietarului

fondului cătră

luat de la altul, căci aceasta este 0

consecinţă fatală a vecinătăţei unei ape curgătoare. Apele sunt în-

tr adevăr

Deosebire de
la codul francez.

*)

capricioase

pentru

riverani,

ieau câte ceava, danut et adimunt.
După

tecstul -francez

şi Art.

456

din

căci

ele când le dau,

codul

Italian,

când le

N

proprietarul

deposedaţ prin violența apelor poate esercita dreptul seu, și în

urma termenului de un an

Șiei cătră care s'a alipit
dânsul,

ceea

(adecă

30 de

ani),

dacă

acest pământ n'a pus

ce tecstul nostru

nu

proprietarul

mo-

încă stăpânire pe

admite. La Romani,

revendica-

rea putea să aibă loc cât timp plantele care se găseau în pămân-

DESPRE INSULE ȘI PRUNTURI.—ART. 498, 499—501.
Dacă

proprietatea

pământului

la care

sa
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incorporat

o

bucată Usufructuar.

535, 536.
i ea Va Art.
ini este desmembrată, avulsiun
ă
ăin vi vi fluminis
Costrovare
străin
profita usufructuarului, ear nu nudului proprieţar. 1)
i
Proprietarul deposedat prin violenţa apelor poate deci să re- .
clame pământul seu în termenul prescris de lege, sau să renunțe

pămân
de pământ

la, densul, fără a datori nică o dată vre o despăgubire
tarului cătră a cărui moşie s'a alipit pământul seu. 2)

proprie-

Art. 498 nu mai esţe însă aplicabil în casul când o parte din
fondul unui proprietar riveran a fost desliptă de acest fond prin
formarea unui braţ nou și incorporată la o insulă de care era mai
înainte deosebită, căci Art. 498 presupune strămutarea unei porţiuni de păment, ceea ce în specie nu esistă. In acest caz se va

aplica deci mai degrabă Art. 501.5)
3% Despre insulele şi prunturile care se formează într'un fluviu
sau râu navigabil sau nenavigabil, plutitor sau neplulitor.
Art. 499.— Insulele și prunturile care se formează în albia fiuviilor și
a viurilor

navigabile

plutitoare,

sau

sunt

ale statului,

dacă

nu i se o-

pune titlu sau prescripțiune. (Art. 476, 500 urm. 1845 C.C. Art.543 C.F*.)
Art. 500.—iInsulele și prunturile care se formează în riurile nenavigabile

şi neplutitoare

sunt ale proprietavului țărmului pe care 4) ele s'au

format ; dacă insula, formată trece peste jumătatea, rîului, atunci fie-care
proprietar riveran are dreptul

de proprietate

asupra

părţei

de insulă

se întinde spre el, pornind de la jumătatea rîului. (Art. 476,
502,

579—582

0.

C. Art.

561

C. Fr)

-

tul rupt prin violența apelor nu prinsese încă rădăcini în
pământ. Legile noastre vechi nu hotărise nici un termen.
pră,

p. 517,

nota

ce

496, 499,

celalalt
(V. su-

4)

:) Argument din Art. 536, după care usufructuarul se folosește de toate
drepturile de care se poate folosi însuși proprietarul. Demolombe.
X. 112 bis.—Contră. Proudhon. Usufruit. IL. 527. (Argument din
Art. 535 care nu prevede de cât aluviunea.)
2 Aubry et Rau. II.$ 203, p. 225 note2l. Laurent. VL. 299.—Vedi cu
toate aceste Demolombe (X. 112) câte crede că proprietarul deposedat
ar trebui să plătească daunele causate prin adjuncțiunea sau superposițiunea pământului seu, de câte ori ar esercita dreptul seu
de revendicare (Art. 998), ceea ce mi se pare inadmisibil, pentru
că, pe de o parte, proprietarul care își revendică pământul luat prin
violenţa, apelor nu face de cât a usa de dreptul ce'i dă legea, ear pe
de alta, pentru că el nu poate nici întrun caz fi responsabil de
daunele causate prin forța majoră.—Proprietarul însă va respunde
după

dreptul

comun

de

daunele ce el ar causa

prin

rădicarea pă-

mântului seu. Laurent, VI. 299.
3) Demolombe. X. 105. Aubry et Rau. II. $ 203, p. 226, nota 24,—
Coniră. Cas. Fr. R&pâst. Dalloz. Propriâte. 538, nota 1.
4) 'Trebuea qis pe lângă care, sau spre care s'au format, căci insula Greşală de
nu se formează pe mal, ca aluviunea, ci în albia rîului, fie în mijloc, redacţie,
fie înti'o parte sau alta, după linia de demarcaţiune care se presupune a fi trasă în mijlocul rîului. (Comp. Art. 546 din codul Calimach.)

CODUL

590

CIVIL,—CARTEA

I1—TIT,

II.—CAP, 1]. S-a L—ART.

499—501.

Art. 501.—Dacă un rîu sau fluviu, formându-și un braţ nou, tae și
încunjură pământul unui proprietar riveran, și face prin acest chip oinsulă, proprietarul nu perde pământul ce s'a transformat în insulă, chiar
dacă 1!) s'a făcut de un fluviu sau de uu rîu navigabil sau plutitor.

(Art. 476, 499, 500 C. C. Art. 562 C. Fr.)
Insulă. Def-

nițiune.
Cui aparţin

Iusula sau

osfrovul,

după

cum se dicea la noi altă dată, este o

bucată de pământ incunjurată din toate părţile cu apă.

|

Insulele şi pramturile ?) care. se formează în albia riurilor?) şi a

insulele for- fluviilor
île navigabile fac parte

navigabile sau plutitoare
din

albia

fluviilor care

sunt ale statului, pentru că ele

este proprietatea

statului?)

(Art.

sau plutitoa- 476), după cum aceasta s'a spus formal în consiliul de stat de
re. Art. 499. cstră Treilhard. „Insula (ostrovul) ce se formează într'un rîu mare
pe care umblă corăbiile, qice Art. 543 din codul Calimach (Art.
407 Austriac), se cuvine statului.5)“ Este însă de observat că fiuviile şi riurile fac parte din domeniul public al statului, pe când
insulele formate în aceste rîuri sau fluvii fac parte din domeniul
privat al statului. Aceasta resultă din ultimele cuvinte ale Art.
499, după care aceste insule sunt în comerţ, de vreme ce ele sunt

alienabile şi prescriptibile.*)
Prunturi.

Insule plutitoare,

1)
2

Sau mai bine dis, chiar dacă ea, căci acest cuvânt se referă la insulă.
Prin prumtbwri (les atterrissements),
sau le uniuni di terra, după
cum se esprimă codul Italian, legiuitorul nostru înțălege năsipul
şi pruntul ce se formează într'o apă și se rădică deasupra ei.

2) Legiuitorul vorbeşte numai de insulele care se formează în albia
rîurilor. Cât pentru insulele plutitoare, (que îpse moventur), adecă
care nu se ţin de albia rîurilor, guce non îpsi alveo fiuminis cohoret, sed virgultis aut alia qualibet levi materia iîta sustinelur
în flumine, ut solum ejus non tangat, atque ipsa movetur (L. 65
$ 2. Dig. Lab. 41. Tit. 1), ele fac parte din rîu sau fluviu, ipsius
fluminis est insula. (Dig. loco cit.)

%) Awntz. |. 941. Laurent. VI. 301. Marcadâ. II. 437.

Ducaurroy. Il.

121. Bonachi. ÎI. p. 86.—Vedi cu toate aceste Demolombe, X, 139 și
Aubry et Rau, IL. $ 202, p. 227, nota 26, după care insulele for-

mate în rîurile sau fluviile navigabile și plutitoare ar aparţinea sta-

Deosebireîn-

tre dreptulacRoua

___tului pentru motive de utilitate publică și în interesul navigațiunei.
5) Această soluțiune este contrară dreptului Roman, după care insu-

lele formate chiar în riurile publice (insule în fhumine publico
nate) nu erau publice, ci se cuvineau ca accesoriu proprietarilor

mărginași, în virtutea regulei: res gue'nostre vrei accedit, fit nostra.
V. L. 7$ 31. 30 Pr.L. 65 $ 2. Dig. Lib. 41. T.1.—L.1 $6. Dig.

Lib. 43. T. 12.—Instit, $ 22. Lib. 2. Tit. 1.—Vedi cu toate aceste |.

65 $ 4.Dig. Lib. 41. Tit. 1, unde se dice: „insula que în flumine
publhco nata est, publică esse debet.* Codul Caragea urma dreptului
Roman. (V. Bărbătescu. p. 276.)—In cât priveşte insulele care se
formau în mare, ele aparţineau primului ocupant: „Insula que în
mari nascitur (quod raro accidit) occupantis fit: nullius enim esse
creditur.“ (L. 7 $ 3. Dig. Lb. 41. Tit. 1)
*) Laurent. VI. 303. Demolombe. X. 123. Vegi şi supră, p. 423. Preseripția „hu va începe a curge în contra statului de cât după ce
insula s'a format cu deseverşire, căci ea pănă atunci face parte

DESPRE INSULE ȘI PRUNTURI.—ART. 498, 499—501.

Insulele şi prunturile

care se formează în riurile

521

nenavigabile Cui aparţin

insulele for-

şi neplutitoare se cuvin proprietarilor riverani,) nu din causa mi- mate în fluvii
sau rîuri necei lor însemnătăți, după cum susţine Demolombe (X. 139), ci plutitoare
şi
pentru că insulele fac un singur trup cu albia care aparţine pe nenavigabile?
jumătate proprietarilor mărginași din ambele părţi ale fluviului. Art. 500.
Impărțirea
Cum se vor împărți însă insulele între proprietarii riverani? insulei
între

Trebue să presupunem fluviul sau rîul împărțit în două prin o li- zmei mulţi

nie trasă la mijloc, şi ast-fel, proprietarul fie-cărui mal va avea proprietari.
drept la insula formată în partea lui până la jumătatea albiei.?)
Dacă insula nu sa format nici la o parte, nici la alta, că în
mijlocul fluviului sau a rîului neplutitor şi nenavigabil, atunci fiecare

proprietar

se întinde

riveran va

spre el, pornind

avea

drept

asupra

de la jumătatea

părţei

rîului.5)

de insulă ce

Dacă

malul

din albiea fluviului, adecă din domeniul public al statului, care este
imprescriptibil. Laurent. VI. 303.
Insula profită
:) Insula ca și aluviunea va profita usufructuarului, ear nu nudului usufructuaruproprietar, pentru că Art. 535 care dă drept usufructuarului asu- lui. Controversă.
pra aluviunei fiind o aplicațiune a principiului general al accesiunei, ca atare trebue să fie întins la toate casurile neprevădute
de lege. (V. şi Art. 536 după care usufructuarul se foloseşte de
Art.
toate drepturile de care se poate folosi proprietarul. Comp. și
pro662 din codul Calimach, 511 Austr., după care usufructuarul
1V.
fită de toate sporirile lucrului.) Laurent. VI. 373. Duranton.
Duvur501,
Il.
Marcad6,
ntră.
184.—Co
Il.
y.
Ducaurro
580.
şi
421
gier asupra lui 'Toullier, Il. (partea 1) 415, în notă. Mourlon, Î. 1554.
535
Aubry et Rau. II. $ 230, p. 435. Acești autori susțin că Art.
restricşi
specială
e
disposiţi
privitor la aluviune este din contra o
(X. 158)
tivă, care nu poate fi întinsă la alte casuri. Demolombe
păreri,
urmă
din
acestei
favoarea
în
tot
a
asemene
de
pronunţă
se
echitabilă.
recunoscând însă că ea nu este nici logică, nici
dreptul Roman: Dreptul Roîn
admis
formal
era
sistem
urmă
Acest din
man,

usumfruc„Sed si insula justa fundum în flumâne nata sit, ejus
proprielicet
scribit,
s
Pegasiu
re
pertine
non
tuum ad fructuarium
1.)
Tit.
tati accedat.“ (L. 9 $ 4. Dig. Lib. 7.
supusă
Insula formată în urma ipotecărei fondului n'ar fi însă
constisa
când
ul
moment
în
fiinţă
avea
nu
ea
că
pentru
ipotecei,
159.
X.
mbe.
tuit ipoteca. (Art. 1774, 1115.) Demolo

Ipotecă,

ndaşul nu
care s'arAre
profită de inArendașul nu se va putea de asemene folosi de insula
p
supră,
şi
V.
arendă.
” sula formată,
în urma încheierei contractului de

f format
a aluviunei.
în urma în514, nota i, unde am admis aceeaș soluțiune în privinț
Art.cheierei condice
rîului,
a
mal
un
cătră
mult
mai
apropie
se
2 „Dacă insula
tatea ei întreagă tractului.
546 din codul Calimach, atuncea se cuvine proprieacela,“și Art. 545
numai acelor proprietari ce au moșie pe malul la amândouă madin acelaş codice adaogă că dacă Ja unul, sau „moșii mai mulţi
luvile rîului, ce sunt în prejma insulei, vor avea
proprietari,

atuncea

împărțesc

aceștia,

între

lor, după analogia lățimei moșiilor. Vedi
și Înstit. $ 22. Lib. 2. Tit. 1 şi alte tecste
3) „Dacă se formează o insulă la, mijlocul
nenavigabil şi neplutitor), gice Art. 544

dânșii partea cuvenită

L. 29. Dig. Lib. 41. Tit. 1.
citate supră, p. 514, nota 4
544 Cod.
unui râu ma mic (adecă7 Art:
Calimach,
(40
din codul Calimach
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CIVIL.—CARTEA

1I.—TII. IL—CAP.

IL S-a 1.—ART. 499—B801,

spre care s'a format insula aparține la mai mulţi coproprietar, insula
se va împărți între dânșii, ca şi aluviunea, în proporţiune cu întinderea ce aceste proprietăți au de alungul malului, după analogia lăţimei moșiilor, precum se esprimă Art. 545 din codul Calimach, pro
modo latitudinis cujusque fundi, que latitudo prope ripam sit.!)

Aluviunea care sar forma la malurile unei insule ar aparţinea
tot proprietarului acelei insule. ?)
|
Formarea u- Art. 459 din codul Italian prevede anume că disposiţiunele

neăinsuleprin
ruperea
subită Apt.

499„5 şi 500A

încetează . de a. fi aplicabile
i

a unei bucăţiformat întrun rîu sau

demal. Lacu-unei porțiuni de pământ

fluviu prin

când
o insulă
s'a
a
e

deslipirea subită şi violentă- a

de la un mal, căci, după acest codice,

Cod. Italian. proprietarul malului de la care s'a deslipit pamântul păstrează
proprietatea acestui pământ, statul având însă dreptul de al espropria, dacă e vorba de un rîu plutitor sau navigabil. Ce trebue
să decidem în asemene caz la noi? Cred că în lipsă de tecst, proprietarul malului de la care pământul a fost rupt în mod subit
prin violenţa apelor, poate să reclame acest pământ în termen de
un an, de la deslipirea lui, dacă riul e nenavigabil şi neplutitor
(Argum. din Art. 498); ear dacă el n'a esercitat dreptul seu în

timpul util, insula astfel formată va aparţinea statului ca res nullius. (Art. 477 şi 646.) (Comp. şi ceea ce s'a spus supră, p. 515.)
Cât pentru casul când riul ar fi navigabil şi plutitor, insula va a-

Formarea u-

parținea fără nici o indoeală statului, căci Art. 499 nu distinge.
(Comp. Laurent. VI. 302 şi Ante-proieet. III. p. 71.)

Dacăo

nouă insulă s'ar mai forma între insula esistentă şi malul opus

le lângă acea al apei, această insulă se va impărți intre proprietarul vecin a
vechie.
primei insule şi a malului apei. Comp. Art. 502.3) Soluţiunea
de față nimiceşte însă principiul mai jos espus, după care albia
aparţine pe jumătate proprietarilor mărginaşi. (Comp. Art. 502.)
Insuleforma„Dacă un rîu curgând din marginea unei moșii, dice Art. 548
nel alte nsu-

realiui din codul
luă. Art. 501.

|

„Art, 647 Cod.

Calimach.

Calimach

(408 Austriac), se va despărţi, şi deosebin-

Austriac), atunci se cuvine dreptul ocupaţiei ei proprietarilor moşiei ce se află în prejma ei de pe amândouă malurile rîului ; deci
insula se împarte prin diametru în două drepte părţi, din care una
se stăpâneşte de cătră proprietarii a unui mal, ear ceealaltă de
cătră proprietarii celuilalt mal.“
])
Înstit. $ 22. Lib. 2 Tit. 1.V. şi tecstele citate supră, p. 514, nota 4.
2) Vediautorităţile citate supră, p. 514, tecst şi nota 1: „et quod postea

insule

alluoione

5) Demolombe.

accessii, id tuum est.“ (Î. 56. Dig. Lib. 41 Tit.1.)

X. 127. Demante. II. 396

bis II în fine. „Dacă se for-

mează 0 insulă într'o altă insulă, şi între

malul cel de dincolo a

tiului, dice Art. 547 din codul Calimach, atuncea se împarte între
proprietarul insulei, şi între proprietarul moşiei ce este pe malul

acela; ear dacă această nouă insulă este maj aproape cătră insula
cea vechie, sau cătră mal, să cuvine numai proprietarului insulei
sau a malulului.“ Acest tecst lipsește în codul Austriac, și este
luat din dreptul Roman. Vedi. L. 65 $ 3. Dig. Lib, 41, Tit,

DESPRE

ALBIA

PĂRĂSITĂ

—ART.

502.
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duse în două braţe, va încunjura - moșia, și apoi se va uni earăş mai de jos, încât locul cel de mijloc să închipuească
o insulă,
atuncea nu se schimbă proprietatea aceştiea. Asemene şi dacă prin
vărsarea unui rîu se va îneca pământul cuiva.“ Această soluţiune
împrumutată de la dreptul Roman!) este adevărată şi astădi, şi proprietarul nu'şi perde pământul seu transformat în insulă, chiar
dacă fluviul sau riul care ar fi format-o în modul de mai sus ar fi
navigabil ori plutitor. Statul care ar avea nevoe de asemene insulă in interesul

prietarul

ei.

navigaţiunei

(Laurent.

va trebui. deci

să esproprieze pe pro-

VI. 305.)

-

4% Despre albia părăsită.
Art. 502.—Dacă

un fluviu sau un riu își face un nou curs părăsind

vechia sa albie, această albie

se

împarte

între

proprietarii

mărginaşi,

Am vădut (sapră, p. 491) că fluviile navigabile şi plutitoare
fac parte din domeniul public al statului (Art. 476), pe când acele neplutitoare şi nenavigabile aparțin proprietarilor riverani.
Fluviile nu cuprind numai apă curgătoare (agua profluens), ci şi
albia în care curge apa, (V. supră, p. 420), de unde resultă că
albia

apelor

navigabile

şi plutitoare

aparţine

statului,

ear

albia

acelor neplutitoare şi nenavigabile aparţine pe jumatate proprietarilor mărginaşi. (Comp. Art. 646 din codul Olandez.)
In cât priveşte malurile apelor curgătoare, ele aparţin toate
proprietarilor riverani, chiar şi acele ale apelor navigabile şi plu-

titoare, sub îndatorire însă de a lăsa drumul trebuitor

Malurile apelor

navigaţi-

unei. (Art. 495 şi 587.) (Vegi supră, p. 420 şi p. 515.)
Când deci o apă curgătoare, făcând sau nu parte din domeniul
public, (legea nu distinge) se abate cu totul din a sa vechie matcă,
luând un nou curs 2), matea sau albia părăsită se imparte pe jumătate, ca şi insula (V. supră, p. 521, 522), între proprietarii mărginaşi sau riverani, fără ca proprietarii pe a cărui fond apa sa
mutat să poată cere vre o despăgubire, pentru că nimene nu respunde de casul furtuit. 3) Dacă însă apa nu şi-a strămutat cur„Quodsi aliqua parte divisum flumen, deinde înfra unitum, agrum
aliqujus în formam, insule redegerii, ejusdem permamel îs ager, Cujus et fuerat.“ (Instit. $ 22 în fine, Lib. 2. Tit. 1.) Vedi şi L. 7 $ 4.
“Dig. Lib. 41. Tit. 1, unde se spune âcelaş lueru cu alte cuvinte.
2) Albia ar aparţinea proprietarilor mărginași, chiar când riul s'ar
usca, fără a'şi deschide un nou curs, când, de pildă, apa sar perde
într”o prăpastie adâncă. Demolombe. X. 153.
)

3 După Art. 563 din codul francez și Art. 647 din codul Olandez, Deosebire de
albia, părăsită nu aparţine proprietarilor mărginari, ci se împarte cu la codul frantitlu de despăgubire între proprietarii pe a căror fond apa s'a mutat, în proporţiune cu pământul ocupat prin noul curs al apei. Această soluţiune, care modifică dreptul Roman, este însă cu drept

cuvânt criticată, pentru că se depărtează de la principiile accesiu-
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sul său fireşte, ci în urma unor lucrări practicate de cătră proprietarii riverani, care ar fi avut interes a se folosi de albia fluviului,
această albie le va aparţine tot lor în puterea dreptului de accesiune, însă, în asemene caz, el vor trebui să plătească proprietarului pe a cărui moșie s'a strămutat apa toate daunele causate
prin aceăstă strămutare care nu se datoreşte întâmplărei, ci faptului lor.*) (Art. 998.)

Inesactitate
de tecst.

In fine, trebue să observăm că proprietarii mărginași nu dobândesc jure accessionis proprietatea matcei părăsite, de cât atunci când
apa care şi-a strămutat cursul seu era plutitoare sau navigabilă,
căci matca apelor neplutitoare şi nenavigabile le aparţinea şi mai
înainte, cu această deosebire numai că ei n'o puteau întrebuința,
fiind că era acoperită de apă. În caz deci când o apă plutitoare sau

navigabilă se va abate de la matca sa vechie, strămutându'şi cursul seu pe alt loc, proprietatea albiei părăsite care eraa statului
(Art. 476) va trece la proprietarii mărginași a apei (Art. 502,)
neji spre a nu avea în vedere de cât echitatea care, în ori ce caz,
nu permite espropriarea proprietarilor riverani. Soluţiunea, noastră,
admisă astădi şi în codul Italian (Art. 461), este deci mult mailogică și conformă principiilor accesiunei consaerate şi în dreptul Roman: „(Quodsi naturali alveo în aniversum derelicto, alia parte
Jluere cceperit, prior quidem alveus eorum est, qui prope ripam ejus predia possident, pro modo scilicet latitudinis cujusque agri,
que latitudo prope ripam sit . . . . Quodsi post aliquod tempus
ad priorem alveum veversum fuerit fiumen, rursus novus alveus eorum esse încipit, qui prope vripam ejus praedia possideni.“
(Instit. $ 23. Lib. 2. Tit. 1şi L.7 85. Dig. Lib. 41. Tit. 3.
Vedi şi L. 1 $ 7. Dig. Lib. 42. Tit. 12.)—Art, 550 din codul Calimach (410 Austriac) conferă matca părăsită proprietarilor riverani,
însă Art. 549 din acelaş codice (409 Austr.) adaogă că proprietarul moșiei pe care sa mutat apa -are drept a cere o despăgubire din matca părăsită sau din preţul ei, de va cere trebuința a se
vinde, dacă această strămutare i-ar fi causat vre o pagubă, de
pildă înecându'i recoltele ete.—Art. 607 din Ante-proiectul de re-

')

visuire atribue matca părăsită proprietarilor riverani, însă sub condițiune de a se plăti cu titlu de despăgubire proprietarilor pe a
cărui fond s'a retras apa, valoarea pământului ce ei ar fi perdut.
Comp. Art, 550 din codul Calimach citat în nota de mai înainte.
Vedi şi Art, 553 din acelașcodice (413 Austriac), unde se dice că
fiște care proprietar de moșii are voe să întărească malul cel despre partea

sa în potriva

puterei

și repegiunei

riului,

dar

nimene

nu este ertat a face astfel de întăriri prin care ar fi cu putinţă
a se muta obicinuita curgere a rîului, sau a se pricinui împedecare la plutirea vaselor, la mori, la păscuiri, sau la alte drituri a

altora. Și Art. 554 din acelaş codice (413 Austriac) adaogă că
astfel de lucrări nu suntiertate a se face fără ştirea şi voea stăpâ-

nirei, ci numai după ce se vor căuta mai înaiute cu deamăruntul
de cătră cei ispitiți întru aceste lucruri (esperți), şi se va da de
cătră ei înscris

încredințare,

va pricinui vre o pagubă.

cum

că dintru

aceste

nimăruă

nu se
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50 Despre înundaţiună.
Inecarea pământului produsă prin vărsarea unui fluviu sau rîu
nu produce nici perderea, nici dobândirea proprietăţei, gice Art.
548 din codul Calimach (408 Austriac şi Art. 648 din codul Olandez.) Acest princip, admis şi la Romani, !) este adevărat şi astădi,
cu toate că legiuitorul modern nu vorbeşte de inundaţiuni, pentru că, în urma retragerei apelor după un timp mai lung.sau mai
scurt,

proprietarii

fondurilor

înecate

nu

fac

de cât a pastra

ceea

ce ei nu au perdut nici o dată. Vărsarea apelor pune într'adevăr
o pedică pentru un timp oare care la eserciţiul dreptului de proprietate, dar nu aduce nici într'un caz perderea a însuşi acestui
drept. (Demolombe. X. 174. Laurent. VI. 309.)

III.

Dreptul de accesiune relativ la animale

Art. 503. Ori ce animale (şi trebue „adaos patrupede) sau sburătoare selbatice trec în cuprinsul nostru, se fac ale noastre, pe cât timp
remân la noi, afară numai dacă asemene trecere s'a ocasionat prin fraudă
sau prin artificie. 2) (Art. 468 C. C. Art. 309, 368 Cod. Pen. A. 564 C. Fr.)
Animalele asupra cărora omul poate să esercite dreptul de

proprietate se împart în trei categorii: 1 animalele cu totul selbatice (fera), precum urşii, leii, lupii, porcii selbatici! sau mistreţii etc. Aceste animale devin proprietatea primului ocupant,
chiar dacă se prind pe proprietatea altuia. *) (Art. 648.) Proprie-

„Alia sane causa est, şi cujus lotus ager îmundatus fuerit. Neque
enim îmundatio speciem fundi commutat; et ob id, şi recesserit
aqua, palam est, eum fundum ejus manere, cujus et fuit.“
(nstit. $ 24. Lib. 2. Tit. 1 şi L.7$6. Dig. Lib. 41. Tit. 1.)
2) 'Tecstul francez şi Art. 462 din codul Italian vorbesc de porumbi
(hulubi), iepuri de garenă, adecă care trăesc întrun loc determinăt, în starea selbatică (V. supră, p. 392 nota 4), şi de peștele
din. eazuri sau heleşteuri. Tecstul nostru generalizează această dis-

Impărțirea
animalelor.

:)

posiţiune,

aplicând-o

la

toate

animalele

îndumesticite,

după

cum

se esprimă Art. 507 din codul Calimach, adecă care nu sunt încă cu
totul selbatice, nici cu totul domestice, şi care au obiceiul de a
umbla din loc în loc, precum: porumbii, albinele, peştele etc. gue ez consuetudine abire et redire solent. (Instit. Ş 15. Lib. 2. Tit. 1.) Această
(fera),
disposiţie nu se aplică deci la animalele cu totul selbatice
nici la animalele

domestice (mansueta), precum : gâştele, rățile, gă-

şi
inele etc. Codul Caragea aplică din contra această, disposiție
adice
aiurea,
incuibând
selbatice
„Câte
selbatice.
la animalele
vor veni
cest codice (P. II. Cap.1 Art. 1), și apoi lăsând acele locuri,
.
încuibând
sta
vor
cât
în
noastre
ale
sunt
la noi spre încuibare,
codul Calidin
502
Art.
dice
păserile,
și
selbatice
fiarele.
3) „Toate
de
mach, se cuvin apucătorului, chiar de sau și rănit mal înainte
cătră

altul,“ şi Art.

503

din acelaș

codice

unei moşii nu poate lua cu sila vânatul

adaogă

că

proprietarul

ce altul a vânat

pe mo-

şia lui, are însă voe de al opri să nu între pe moșia lui cu scop
de a vâna. Vedi şi Art. 1. Capit. 1. Partea II, din codul Caragea.

Deosebire
de la tecstul
francez.
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503,

* tarul poate numai să oprească trecerea şi vânarea pe locul lui.
2% animalele domestice (manszeta), precum răţile, găinele, gâştele
ete. care remân proprietatea noastră, chiar când sar rătăci, schimbânduşi cuibul lor aiurea.*) Și in fine, 3% animalele nici selbatice,
nici domestice cu totul (mansuefacta), precum hulubii, iepurii, cerbii,
căprioarele etc. care sunt privite ca accesoriul locului în care s'au
încuibat, când au perdut obiceiul de a se întoarce la locul lor,:
quum vevertendi consuetudinem deseruerint. ?) Despre aceste animale, care sunt imobile prin destinațiune 5) (Art. 468),a înţeles a vorbi legiuitorul în Art. 503. Când deci asemene animale
'şi au strămutat cuibul lor de la mine, fără nici o manoperă din
„Fer igitur bestie, et volueres, et pisces, id est omnia animala,
que în terra, mari, ceelo nascuntur, simulatque ab aliquo capta fuerint, jure gentium statim ilius esse incipiunt; quod enim ante nullius est, id naturali ratione occupanti conceditur. Nec interest, feras bestias et volucres utrum în suo fundo quisque capiat, an în
alieno : plane, qui în alienum fundum îngreditur venandi aut aucupandi gratia, potest a domino, si îs providerit, prohiberi, ne îngrediatur.“ (Instit. $ 12. Lib. 2. Tit. 1 şi L.1$1 şi 2. L.3$1.
Dig. Lib. 41. Tit. 1.) Proprietatea acestor animale se perde prin
redobândirea, libertăţei lor naturale, şi se redobândeşte earăși de
primul ocupant. L. 3. $ 2. Dig. Lib. 41: Tit. 1 și Instit. $12. Lib.
2. Tit. 1. Vegi aceste tecste citate supră, p. 444, nota 2. Veţi şi
Art. 504

Dreptul vechiii şi dreptul Roman.

din

codul

Calimach

citat

tot acolo.

|

') „Gâştele cele dumesnice, răţile și găinele, dice Axt. 508 din codul
Calimach,

remân

dacă de vre

o întâmplare

spăriinduse, vor zbura departe,

cu toate aceste a proprietarului lor.

va prinde

cineva

şi le va opri

cu scop

Drept aceea,

dacă le

ca să le însușească

sieși,

se socotește ca un fur, şi se îndatorește a le întoarce îndoit pro-

prietarului. Comp. Art. 309 şi 368 Cod. Pen. „Gallinarum et anserum non est fera natura. Îdque ex eo possumus întelligere, quod
alice sunt galline, quas feras vocamus, item ali anseres, quos feros appellamuș. Ideogue si anseres tui, aut gallinae tu aliquo casu
turbati turbateve evolaverint, licet conspectum bium elțugerint, guo-

cunque tamen loco sint, tai tueve
animo

”)

ea animalia

committere

intellegitur.*

(In

stit. $ 16. Lib. 2. Tit. 1 și L. 5. $ 6. Dig. Lib. 41. Tit. 1.)
„Cerbii, păunii, porumbii și alte îndumesnicite fiare și păsări, dice
Art. 507 din codul Calimach, atunci se cuvin apucătorului, când
nu se vor mai întoarce la proprietarul lor, după obiceiul ce aveau.“
„In

his autem

animalibus,

que

solent, talis regula comprobata
tur, donec

habere
vertendi

%)

esse intelleguntur ; et qui lucrand

vetinuerii, furtum

animum

ex

consuetudine

abire

et redire

est, ut quousque tua esse intellugan-

revertendi habeant:

nam si vevertendi . animum

desierint, etiam tua esse desinuni, et fiunt occupantium. Reautem

animum

videntur

desimere

habere,

cim

consuetudinem deseruerint.“ (Instit. $ 15. Lib. 2. Tit. 1.
Dig. Lib. 41. Tit. 1. ldem. Gasus. ÎL. 67, 68.)
Art. 391 din codul Calimach (295 Austriac) priveşte
şi peștele din iazuri, precum şi vânaturile din păduri.
mai atunci devine un lucru mișcător, după acest: codice,

revertendi

L. 5.85.
ca imobile
Peștele nucând s'au

păscuit, ear vânatul când s'au prins ori s'au ucis, V. supră, p. 349,

=
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partea mea, şi s'au dus aiurea, eu am încetat de a fi proprietarul lor, fără ca să am drept la vre o despăgubire (Demol. X.
1179), pentru

că

legiuitorul

le consideră

ca

un

accesoriu al fondu-

lui pe care ele s'au retras, așa în cât ele au devenit prin accesiune proprietatea, acelui pe a cărui fond: au emigrat. Pentru ca
proprietatea să se poată însă astfel strămuta, și pentru ca dreptul meu de revendicare să nu mai fie admis, trebue ca animalele
să nu fi fost atrase prin fraudă sau prin artificii, căci după cum
a dis Faure, raportorul tribunatului, pecinstea nu poule să fie un
mijloc de a dobândi proprietatea. ')

SECȚIUNEA II.
Despre dreptul de

accesiune

Regulele prevădute 'de această
din

mult

însemnătatea

lor, din

relativ la lucrurile mişcătoare.
care astădi

secţiune,

disposițiunei

causa

Art.

au

perdut

1909,

se

referă la trei ipotese, şi anume: 1” la întrunirea și împreunarea
întrun tot a două lucruri deosebite, sau «djuncțiune (Art. 504507);

20 la formarea

unor

obiecte

de

o nouă

specie

prin

lucra-

rea lor, sau specificațiune (Art. 508-510); 30 la amestecarea mai
multor materii între ele, sau confusiune (Art. 511, şi 512); 4 În
fine, legiuitorul prevede mai multe regule comune la toate casurile
de mai sus. (Art. 513-516.)
a declara

prin

din codul Italian încep

din codul francez şi Art. 463

Art. 565

unei legi positive şi a argumentelor prin

că, în lipsa

analogie, judecătorii trebue sași întemeieze decisiunea lor pe echitatea firească?) Această disposițiune este însă cu totul inutilă,
drepca una ce nu face de cât a aplica principiile generale ale
)

aceste aniLa caz de fraudă, proprietarul de la care s'au retras
că atoate
cu
ca,
revendi
le
a
de
male își păstrează deci dreptul
ţă de eneputin
cu
ori
multe
mai
de
cele
şi
greu
fi
va
cest drept
găsi propriesercitat în practică, din causa dificultăței în care s'ar
alte aniîntre
emigrat
au
care
le
animale
aște
tarul de a recuno

male de aceeaş

specie.

311. Demolombe.

Comp. Laurent. VI.

X.

220, nota
178. Demante. ÎL. 399 bis I. Aubry et Rau. II. $ 202,p.
roy. IL. 1929.
Ducaur
1477.
[.
n.
Mourlo
441.
IL.
d.
Marea
tră.
4.—Con

St. Prix. I. 1999.
Duranton. IV. 428. Valette. Propr. p. 174. Bevriat
putea fi ren'ar
fraudă
prin
atrase
le
animale
După acești autori,
, însă
emigrat
au
ele
care
la
vendicate de cătră proprietarul de

să desacel care ar fi întrebuințat manoperi frauduloase cear itrebui
causat
fi
Sar
daunele
ască pe vechiul proprietar de
păgube
prin manoperele

sale.

Acest sistem admis

de Pothier

(Propri6t,

(Art. 608) face
167) şi de Laurent în Ante-proiectul de revisuire nei,
însă el este
accesiu
asupra
ii
aplicațiunea adevăratelor princip
contrar

testului Axt. 503, care nu mai face aplicațiunea

lui de accesiune în caz de fraudă.-

2)

„In

omnibus quidem,

manime

tamen

dreptu-

Aa

în jure, ceguitas spectanda est.“

juris antiqui.)
(L. 90. Dig. Lib. 50. Tit. 17, de diversis regulis
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tului. Intwadevăr, judecătorul fiind în tot deauna obligata se pronunţa asupra casului concret adus în esaminarea sa (Art. 3), se
înțălege că dacă acest caz nu este prevădut nici de doctrină, nici
de jurisprudenţă, nici în dreptul Roman, nici în dreptul vechii,
nici în discuţiunele camerelor legiuitoare, el va trebui să aplice
echitatea care este suplementul firese. al legilor positive.1) Bine a
făcut deci legiuitorul nostru de a'eliminat Art. 565 din codul francez.?) Această disposițiune se vede eliminată și în codul Olandez.

1% Despre adjuncțiune.
Art. 504. Dacă două lucruri (şi trebue adaos mișcătoare) a doi deosebiți stăpâni 5) sau unit împreună, în cât amândouă formează un singur tot, dar se pot despărți (sau mai bine dis, cu toate că *) se pot despărți) și conserva fie care în parte după despărțire, atunci totul format
este al proprietarului lucrului care constitue partea principală, remănând el dator a plăti celuilalt propriâtar prețul lucrului ce a fost unit
cu principalul. (Art. 473, 505, 514, 516 C. C. Art. 566 C. Er.)
Art. 505.
— Este principal acela din două lucruri, pentru usul sau
pentru ornamentul, pentru complectarea, căruia a servit unirea celuilalt
lucru. (Art. 504 urm. :508 urm. 511 urm. 516 C.C. At. 567 C. Fr.)

Art 506.— Când însă lucrul unit (şi trebue adaos ca accesoriu) este
mult mai de preţ de cât lucrul principal, şi când el s'a unit fără știrea

proprietarului,

acesta

poate

cere

despărţirea

şi restituirea

lucrului u-

nit, chiar dacă ar resulta din despărțire oare care vătămare lucrului cătră care el a fost unit. (Art. 504,

Art. 507.—Dacă

516 urm.

728

C.C. Art. 568

C. Fr.)

din cele două lucruri unite prin adjuncțiune pentru

a forma un singur tot, nici unul nu poate fi privit ca accesoriu al celui-lalt, atunci acela este considerat ca principal care va, fi mai mare în

valoare. Dacă valoarea

ambelor lucruri ar fi mai tot aceeaș, atunci lu-

crul cel mai mare în volum va fi considerat ca
urm. 511, 512, 516 C. C. Art. 569 C. Fr.)

principal. 5) (Art. 504

Adjuncţiunea- este împreunarea a două lucruri mișcătoare apar1) V. în Tomul Ia lucrărei noastre, p. 17 (paxtea I) esplic. Art. 3 din C. C.

2) V. cutoate aceste Art. 516 care reproduce $ 2alart. 565 din.codul fi.
Înesactitate
de

tecst

2) Dacă amândouă lucrurile aparţin aceluiaș stăpân, se înțălege de la
sine că lucrul compus tot a lui va remânea. Mourlon. Î. 1479.
) După tecstul nostru cum se află el redactat, s'ar părea că accesiunea prin adjuncțiune n'ar mai avea, loc dacă lucrurile s'au unit în
așa mod în cât să nu se mai poată despărţi, pe când din contra,
esteo rațiune mai mult ca accesiunea să aibă loc în acest caz.
Legiuitorul a voit deci

să dică

că accesiunea va avea loc chiar dacă

lucrurile vor putea fi despărțite. Deci în loc de dar, trebue să ce-

tim cu toate că, sau chiar dacă...
Demante.

Laurent. VI. 314. Demol. X. 191.

IL. 402 bis 1I.—V. cu toate aceste Ducaurroy. II. 131, care

aplică Art. 511 $ 2 în caz când lucrurile nu mai pot fi despărțite,
soluțiune care mi se pare inadmisibilă,
5) Ante-proiectul de revisuire contopeşte într'o singură disposițiune

Art. 504, 505 şi 507,
506 trebue

ceea ce este

să formeze o singură

mult mai corect.

disposiţie

Numai Art.

a parte, pentru că el

prevede o escepțiune la principiul adjuncțiunei.

DESPRE

ADJUNCȚIUNE.—ART.

504—507.
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ținend la deosebiți stăpâni, care remân deosebite şi pot fi recunoscute, precum o peatră scumpă legată la un inel, un tablou aşedat într'un privaz, o horbotă cusută la o haină etc.
De câte ori deci, două lucruri care nu apartin la aceeaș persoană Sau întrunit fără voia proprietarilor :) şi formează un singur obiect, lucrul accesoriu se cuvine jure accessionis proprietarului
lucrului principâl, chiar dacă aceste lucruri pot fi deosebite, sub îndatorirea, de a se plăti proprietarului lucrului accesor valoarea acestui
lucru,?) şi chiar daune, după împrejurări, adecă la caz de rea credință. (Art. 515.) Legiuitorul face deci cu totul în specie aplicarea adajului : accessorium cedat principali, derogând astfel la principiul
după care nimene nu poate fi deposedat fără faptul seu.
Legiuitorul nu admite de cât o singură escepţiune la această Escepţiunela

regulă, . şi anume, acea prevădută u de Art. 506,X adecă cânda lucrulregulaadjunc- ţiunei. Art,
accesoriu are o valoare mult mai mare de cât lucrul principal și 73
când adjuncţiunea s'a făcut fără ştirea proprietarului.5) In asemene

1) Dacă lucrurile s'ar fi unit cu învoirea proprietarului, atunci se va
urma după voinţa, părţilor, ex voluntate dominorum. Demol.X. 184.
e în2) Proprietarul lucrului accesoriu nul mai poate revendica, deci astădi, depeosebir
tre dreptul
sa
a
contopire
prin
sa
litatea
individua
perdut
şi-a
lucru
acest
ce
oare
şi drep-

cu lucrul principal, nam extincte res vindicari non possunt ($ 26. Instit, actual
2. Tit. 1), ci are numaio acţiune personală (condictio) în contra, un oman.

Lib.

proprietarului

lucrului principal, pentru a cere valoarea, lucrului ac-

nu făcesoriu.—La Romani, proprietarul lucrului accesoriu, care
lucrul seu, în
revendice
să,
contra
din
putea
iunea,
combinaţ
cuse
principal,
caz când separarea se putea face fără stricarea luerului

după ce cerea mai întăi în mod prealabil separarea prin acțiuneas
accessioni
ad exhibendum : „Queunque aliis juncta, sive adjecta,
; sed
potest
non
vindicare
dominus
tohcerent,
loco cedunt, ea quamdiu
ad

exhibendum

agere potest,

ut separentur, et tunc

vindicentur.* (L.

el pu23 $ 5. Dig. Lib. 6. Tit. 1.) Dacă separarea nu eră cu putință, daune
chiar
şi
cit.),
loco
(Dig.
seu
lucrului
valoarea
ceară
să
tea
Tit 4.)
interese la caz de rea credință. (L. 12 $ 3. Dig. lib. 10.
nici uesercitat
fi
mar
accesoriu
lucrului
rul
proprieta
La caz când
nul

din

aceste drepturi,

el avea

facultatea

de a'şi revendica lucrul,

atunci când separaţiunea avea loc. ($ 29. Instit. Lib. 2. Tit. 1,) luDacă, din contra, combinațiunea era opera proprietarului
propriecrului accesoriu, el avea numai dreptul de a cere de la
când
muncei,
preţul
și
accesoriu
lucrului
valoarea
nt
tarul revendica
$
Instit.
şi
1
Tit.
6.
Lib.
Dig.
era de bună credință. (L. 23 $ 4.
drepteoria
de
deci
depărtat
s'a
actual
Codul
1.)
33, Lib. 2 Tit.

(414 urm.
tului Roman. Comp. şi Art. 555 şi urm. din codul Calimach
dreptului Roman.

Austr.) care reproduc în mare parte soluţiunea
proprietarului lu3; Dacă adjuncţiunea s'a făcut cu consimțământul
acest lucru,
revendica
a
de
dreptul
are
crului accesoriu, el nu mai

lui. Mareadf.
ori care ar fi valoarea lui, ci numâi de a cere preţul Bonachi.
Il. p.
132.
Il.
y.
Ducaurro
II. 446. Demante. ÎI. 404 bis.

de asemenea
94.— Proprietarul lucrului accesoriu p'ar mai avea
re, dacă addespăgubi
la
dreptul de revendicare, ci numai dreptul
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II—TIT.

11.—CAP. Ii. S-a IL—ART.

504—507.

caz, proprietârul lucrului accesoriu care nu sar mulțămicu despăgubirea prevădută de Art. 504 poate să ceară despărţirea şi
revendicarea lucrului seu, chiar dacă din aceasță despărţire ar
resulta o vătămare pentru lucrul principal. Dacă deslipirea lucrului

acesoriu de acel principal n'ar fi însă cu putinţă, se înțălege atunci
că proprietarul accesorului va trebui să se mulțămească cu despăgubirea prevădută de Art. 504. (Comp. Art. 511.)
Determinarea
Cum se va determina însă care lucru este principal şi care acprincipalului
cesoriu?
Dintre două lucruri împreunate la un loc, lucrul princişi a accesorului. Art. 505. pal este acela la care celalalt lucru n'a fost unit de cât pentru
întrebuinţarea, împodobirea sau complectarea celui dintăi.:) Astfel,
mănunchiul este accesoriul unei spade, privazul şi pânza sunt accesoriile tabloului ;*) întru un inel, peatra este lucrul principal şi veriga
accesoriul, căci pentru peatră aurul a fost prefăcut în verigă;2) într'o
rochie împodobită cu horbote, horbotele sunt accesoriul şi stofa
principalul ; întrun manuscript sau carte, hârtia este accesoriul
și ceea ce e scris deasupra principalul;*) într'un ceasornic legat
de un lanț, lanțul este accesoriul și ornicul principalul; întrun
vas, toarta și fundul sunt accesorii: si guid additum erit, toto cedit. (L. 26 $ 1. Dig. Lib. 41. Tit. 1.) ete. In toate aceste cajuncţiunea, ar fi opera lui, căci, în asemene caz, el ar fi considerat că

a consimțit singur la înstrăinarea lucrului seu. Comp. Marcade. IL. 446.

*) „Semper enim qucerimus, quid qui cedat, illud spectamus, quid cujus rei ornanda causa adhibetur, ut accessio cedat principali.“ (L.
19 $ 13. Dig. Lib. 34. Tit. 2.)
2) La Romani, unii considerau ca lucru principal pânza sau lemnul
pe care se zugrăvise un tablou, ear zugrăvitura ca accesoriu, însă
„această părere este respinsă de cătră Justinian: „95 guis în aliena
tabula pinzerit, quidam putant, tabulam picture cedere; aliis videtur pictura, qualiscumque sit, tabula cedere. Sed nobis videtur
melius esse tabulam picture cedere: ridiculum est enim, pichuram
Apellis

vel Parhasii

în accessionem

vilissime

tabule

cedere.*

(In-

stit. $ 34. Lib. 2. Tit. 1. Vedi şi L. 9 $ 2. Dig. Lib. 41. Tit. 1.)
2) Laurent. VI. 315. „Nam si margarile auri, ornandi gratia adhibite sunt, auro cedumt: si contra, aurum margaritis cedet. Item

et în gemmis annulis înclusis.* (L. 19 $ 15 și 16. Dig. Lib. 34: Tit.

2.) —Petrele scumpe încrustate într'o mitră, întrun vas, sau în alt
obiect de valoare vor fi din contra considerate ca accesorie, dacă
servesc spre împodobirea acestui obiect: „Cedent igitur gemme
phialis, vel lancibus incluse auro argentove.“ (L. 19 $ 13. Dig.34.2.)
%) La Romani, scrisoarea era privită ca, accesoriul hârtiei: Littere
quoque, licet auree sint, perinde chartis membranisve cedun, acsi
solo cedere solent ea, que inedificantur, aul inseruntur. Ideoque, si în
charts membranisve tuis, carmen, vel hăstoriam, vel orationem '1itius scripserit, hujus corporis non Titius, sed tu dominus esse Judiceris,

(nstit.

$ 33, Lib. 2. fit.1. Vedi și L. 98 1. Dig. Lib. 41. Tit.

1.) Pothier însă (Propriet, 179)

soluţiune de ridiculă.

cu

drept cuvânt

califică

această

ADIUNCȚIUNE ȘI SPECIFICAȚIUNE.—ART. 507—510.
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suri, proprietarul lucrului principal va dobândi proprietatea lucrului accesorii, afară de escepţiunea statornicită de Art. 506.

Dacă din cele două lucruri unite prin adjuncţiune pentrua forma Art. 507.

un singur tot, nici unul nu poate fi privit ca accesoriul

celuilalt

după regula prevădută
de Art, 505, atunci se va, “considera ca
principal lucrul care va avea o valoare mai mare, pro pretio cu-

jusque partis. (|. 27 $ 2. Dig. Lib.
lucrurilor întrunite prin adjuncţiune
lucrul

cel mai mare

în volum

nici valoarea, nici mărimea
din amândouă: lucruri este
se

va aplica

Art.

511,

20

fi considerat ca principal.

Dacă

obiectelor nu vor putea determina care
principalul şi care accesoriul, atunci

adecă

tari, în caz când despărţirea

va

41. Tit. 1.) Dacă valoarea
ar fi aproape egală, atunci

lucrul

va, fi comun ambilor proprie-

va fi cu neputinţă.!) (Vedi şi Art. 513.)

Despre

specificațiune.

Art, 508.—Dacă un meşter sau altcine-va a, întrebuințat materie care
nu era a sa și a făcut un lucru nou, atunci proprietarul materiei întrebuințate are dreptul de a reclama lucrul format din ea, plătind preţul
muncei, atât când acel obiect ar putea, câtţ și când el n'ar putea reveni în
starea, primitivă. (A. 484, 509, 514, 515, 516, 997, 1478 C. C. A. 570 C.F.)
Art. 509.—Dacă însă manopera?) ar fi atât de importantă, în cât ar

întrece cu mult valoarea materiei întrebuințate, atunci munca lucrătoru-

lui va fi considerată ca parte principală, şi lucrătorul va avea drept de
a reţinea lucrul format, plătind proprietarului preţul materiei. (Art. 508,
514—516,

1478

C.

C. Art.

571 C. Fr.)

Art. 510.—Câna cine-va a întrebuințat în parte materie care era a sa,
şi în parte

materie

străină,

pentru

a forma

un lucru

nou,

o parte din materie să'și fi perdut cu totul ființa, şi
nu se pot despărți fără vătămare sau pagubă, atunci
cuvine ambilor proprietari, celui întăi în proporţiune
a sa, şi celuilalt în proporțiune cu materia și cu prețul
506

urm.

511

urm.

Specificaţiunea

513-516,

728,

1388

urm.

fără

ca nică

dacă acele materii!
lucrul format se
cu materia ce era
muncei! sale. (Art.

C. C. Art.

572

0. Fr.) ,

are loc atunci când o persoană transformă prin

arta sa o materie străină ?) şi formează un obiect cu totul nou
(nova species *) pentru dânsa (nomine suo) cu scop de a do1) Demolombe.
2)

Adecă

munca,

X. 193.

Mareade. II. 447. Demante. Il. 405

și industria

meşterului,

la main

d'auvre,

bis.
după

|
cum.

se esprimă tecstul francez, sau la mano d'opera, după cum se
esprimă Art. 470 din codul Italian. Cuvântul manoperă este
deci greșit întrebuințat aici, pentru că acest cuvânt corespunde
cu espresia

franceză

maneuwre, care însemnează uneltire.

Astfel,

se

poate dice că acel culpabil de înșălăciune a întrebuințat manoperi
trauduloase. (Comp. Art. 332 urm. Cod. Pen.)
5 Dacă materia întrebuințată a fost a meșterului, nu mai încape
nici o îndoială, că lucrul va fi tota lui, căci, în asemene caz, nu se
poate opera o schimbare de proprietar. V. Instit. $ 25. Lib.2 Tit. 1.
&) Lâna însă nu se preface în alt obiect numai prin boirea ei, ci prin Casuri în care
prefacerea ei în postav, ciorapi ete,:
„Si meam lanam în feceris specibcarea

purpuram, nihilominis meam esse Labeo ait.“- (|. 26, Ş 3. Dig. Lib.
Tipografia Naţională.

34

nâre 100.

11.—CAP, Îl. S-a IL.—ART. 508—510

I.—TIT.

CIVIL.—CARTEA

CODUL
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bândi proprietatea acestui obiect: 1) de pildă, un sculptor a făcut un obiect de artă din marmura sau metalul meu; un stolera
făcut o masă din lemnul meu ete. A cui va fi oare acest obiect?

La Romani, părerile erau împărțite. Nerva şi Proculus (Proculienii)

dădeau lucrul în tot-deauna acelui cel prefăcuse, guia quod facium
est, antea nullius fuerat (L. 7 $ 1. Dig. Lib. 41 Tit. 1); ear Sabinus şi Cassius (Sabinienii) îl dădeau din contra proprietarului
materiei, quia sine materia nulla species effici possit. (Dig. loco cit.)

Justinian însă înființează un. sistem intermediar (media sententia),
făcend următoarea distineţiune : lucrul va aparţinea proprietarului

materiei, de câte ori acest lucru va puteafi adus earăș în starea sa pri-

mitivă de materie brută; ear în caz contrar, el va aparținea acelui care a prelucrat şi prefăcut materia. ?) Legiuitorul modern
a respins părerea micstă a lui Justiniau, admițând, cel puţin în
princip, doctrina Sabinienilor. Așa dar, la noi, lucrul astfel transformat şi prefăcut nu va aparţinea specificatorului, după cum voeau Proculienii, ci proprietarului materiei, care va avea în prindreptul

cip

revendica,

al

de

atât

când

în casul

materia

ar pu-

tea, cât și în casul când ea war putea fi adusă în starea sa primitivă, sub îndatorire însă de a plăti specificatorului preţul mun-

|

cel” sale, pentru a nu se îmbogăţi în dauna lui.

Art. 509.

când

In caz însă

industria

lucrătorului ar fi cu mult mai în-

semnată de cât valoarea, materiei întrebuințate, ceea, ce se va înmai

dese

ori, atunci

tâmpla

cele

derată

ca parte principală,)

lucrătorului

munca

va fi consi-

va avea, dreptul de a

şi lucrătorul

reţine lucrul format, sau de a'l revendica, dacă el nu sar afla în

41. Tit. 1.)—De asemene, grâul nu se preface în alt obiect numai
prin trierarea, lui, fiind că prin trier nu s'a format un lucru nov,
ci sa

deslipit

numai

grăuntele

de

spic.

„Căm

enim grana qu& Spi-

suam speciem,
cis continentur, perfectam habeant
spicas, non novam speciem facit, sed eam que

„(Le 7 $ 7 în fine, Dig. Lih. 41. Tit. 1.)

qui excussit
est, detegit.

) Dacă meşterul nu a transformat materia pentru dânsul, ci pentru
să poată deci
mine, atunci lucrul va fi al meu. Pentru ca meșterul
pretinde proprietatea lucrului făcut de dânsul cu o materie străină,
trebue ca să fi lucrat pentru dânsul, cu scop de a dobândi proprie-

,

,

tatea

obiectului.

Demante.

Il. 406

în fine.

) Et post multas Sabinianorum et Proculianorum ambiguitates, placuil
media sententia existimanlium, si ea species ad materiam reduti
possit, eum videri dominum esse qui materie dominus fuerat; si
non possiț veduci, eum potius întelegi dominum, qui fecerit.“ (Instit.

$ 25. Lib. 2. Tit 1.) Comp. Art. 555 și urm. din codul Calimach.

) Legiuitorul consideră deci

munca

lucrătorului ca un

lucru ce sa

unit cu materia altuia, căci altfel, specificațiunea n'ar putea conduce
la dobândirea proprietăţei prin accesiune,

nu „esistă

două lucruri

trupeşti

care

de

vreme

ce, în specie,

se unesc la un loc, după cum se

întâmplă la adjuncţiune. Comp. Demante. II. 406. Bonachi. LI. p. 96,97.

DESPRE

mânele
plăti

lui

SPECIFICARE ȘI AMESTECARE.—ART.

(Demolombe.

proprietarului

X. 200

materiei

fer), sub

preţul

510, 511, 512.

îndatorire
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însă dea

acestei materii, şi după

împre-

Jurări, adecă la caz de rea credinţă, chiar şi daune interese. (A. 515.)
In fine, dacă specificatorul a format un lucru nou, întrebuințână
în parte materia sa, ear în parte materie străină, trebue să dis10

tingem:

materiile

sau

întrebuințate

Art. 510.

prin spe-

n'au fost distruse

cificațiune şi pot fi deosebite, fără vătămare sau pagubă pentru
ambele părţi, și atunci acel fără de ştirea căruia materiile au fost
prelucrate şi prefăcute, poate să ceară despărţirea lor şi să revendice materia care'i aparţine (Argum. din Art. 511 $ 1); 20 sau
materiile nu pot fi despărțite fără pagubă şi vătămare, şi atunci
obiectul format prin specificaţiune aparţine în comun ambilor proprietari a materiei cu care el a fost confecționat, unuia în proporțiune cu materia ce era a sa, ear celuilalt în proporţiune cu
materia sa şi cu preţul muncei sale.1) (Art. 510.)
Cât pentru casul în care una din materiile întrebuințate sau amândouă ar fi perdut cu deseverşire ființa lor, în căt deosebirea
lor să fie cu neputinţă, Laurent (VI. 317) aplică regulele specificaţiunei prevădute de Art. 508 şi 509, ear alţii aplică a fortiori A. 510.?)
3% Despre amestecarea maă multor materii sai confusiune.
Art. 511.—Când un lucru s'a format din amestecarea mai multor materii cu (sau mai bine dis a) diferiţi stăpâni, din care nică una nu poate
fi considerată ca materie
ruia a urmat amestecarea,

tință, a se desface.

Dacă

principală, atunci proprietarul, în neştiinţa căpoate cere desfacerea lor, dacă ea este cu pu-

materiile

amestecate nu se mai pot despărți

fără vătămare sau pagubă, atunci lucrul format se cuvine tuturor stăpânilor, fie-căruia însă în proporțiune cu câtimea, calitatea şi valoarea ma-

teriilor lui, întrebuințate la facerea acelui lucru. (Art. 512, 516, 728,
1388 C.C. Art. 573 C. Er.)
Art. 512-—-Dacă materia unuia din proprietari ar covărși pe celaltă ma5) Mourlon. LI. 1484. Demolombe. X. 201. Laurent. VI. 317.

Soluţiunea Art. 510 primește două restricțiuni, și anume: 10 O-

în
biectul confecţionat ar aparţinea
dacă

totalitatea sa specificatorului,
cu

superioară

mult

industria

sa ar avea

o valoare

pe

proprietarul

materiei conform

materiei

străine, căci, în asemene caz, el ar fi proprietarul obiectului produs prin specificare, chiar dacă n'ar fi întrebuințat de cât3 materie
străină. (Art. 509.) A fortiori deci, acest obiect trebue să'i aparţie
când el, pe lângă industria sa, a întrebuințat și o parte din materia sa. Remâne însă bine înţăles că specificatorul va trebui să despăgubească

Art.

509.

20

Și vice-

versa, dacă materia străină ar fi în privinţa calităței sau cantităței
sale cu mult superioară materiei specificatorului şi industriei sale,
obiectul nu va mai aparţinea, specificatorului, ci proprietarului materiei

întrebuințate, care

ar fi atunci

nalogie din Axt. 512.) Mourlon.

2)

ca
considerată

parte

I. 1485, 1486.

principală. (A-

Laurent. VI. 317.

,
Demolombe. X. 201. Valette. Propritte. p. 182.
Valette. Propriste, p. 182. Bonachi. Il. p. 98. Această din urmă părere mi se pare mult mai juridică de cât acea a lui Laurent.

Restricţiuni
la Art. 510.

.
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511, 512.

terie prin valoare şi cantitate, atunci proprietarul materiei mai cu preţ
_va putea cere lucrul format prin amestecare, plătind însă celuilalt proprietar preţul materiei sale. (Art. 504 urm. 507, 513-516 C.C. Art. 5740. Fr.)

Definiţiune.

.

. Amestecarea

te ori mai multe

sau confusiunea (confusio, commiziio) esistă de câ-

materii

lichide

sau solide, cuvenite la diferiţi

proprietari,!) sunt astfel amestecate
mai pot distinge unele de altele.

Deosebire în-

şi confundate,

în cât

nu se

Amestecarea, se deosebește deci de adjuncţiune, în care obiec-

re, adjuncţiu-tele, deși unite, se pot recunoaşte și distinge unele de altele. Ea
ne i specii se deosebeşte de asemene de specificare, întru atâta întru căt forma"țiunea lucrului nou nu presupune 'nici o industrie.

Proprietarul

A cui este lucrul format prin amestecare? Legiuitorul distinge:

mat prin a- SU una din cele două lucruri amestecate formează în amestecare
mestecare. partea principală, fie din causa valorei, fie din causa mărimei
sale (V. Art. 507), şi atunci totul aparține proprietarului materiei principale, sub îndatorire de a plăti prețul materiei accesorie. (Art. 512.) Sau nici una din ambele materii nu poate îiprivită ca lucru principal, şi atunci următoarea distincţiune este neapărată:

10 dacă

materiile

amestecate

pot fi deosebite fără să-

tămare şi pagubă, proprietarul în neştiință şi fără voea, căruia a
urmat amestecarea, poate să ceară desfacerea lor și să revendice
materia sa?) (Art. 511 $ 1); 20 dacă din contra, materiile ames-

tecate nu pot fi despărțite

fără vătămare și pagubă,

atunci lu-

crul format se cuvine în comun ambilor proprietari, în proporțiune cu câtimea, caliţatea şi valoarea materiilor apartinând fie-că-

ru din ei.5) (Art. 511 $2. Vegi şi Art. 513.)
*) Dacă, materiile amestecate aparţin aceluiaș proprietar, se înțălege
de la sine că schimbarea de proprietar este cu neputinţă. Vedi
Instit. $. 27. Lib. 2. Tit. 1 și supră, p. 531, nota 3.
Dreptul

man.

Ro-

2)

„Si plumbum

municabitur,

cum argento miztum

nec

communi

sit, quia deduci possit, nec com-

dividundo

agetur,

quia

separari po-

test; agetur autem în vrem actio.“ (L. 5 $1 în medio. Dig. Lib. 6

Deosebire
î

e
t

dreptul aetual.

3)

Tit. 1.) Vedi şi L. 12 $ 1. Dig. Lib. 41. Tit. 1. „Si ore meo elargento îuo conflato alhiqua species facta sit, non erit ea nostra communis ; quia câm diverse materie cs -atque argentum sit, ab artificibus separari, et in pristinam materiam reduci sole.“
Legile citate în nota precedentă pun în princip că, la caz de con-

fusiune. între două materii a doi deosebiți stăpâni, lucrul nu este
,

4

*»

.

*.v

comun, dacă separaţiunea lor este
“lucrul era comun în casul contrar.

9

A

u

cu putință, de unde resultă câ
(Comp. L. 5 $ 1. Dig. loco cit.

ab initio.) Dreptul Roman se deosebește deci numai întru atâta de
dreptul nostru, întru cât la Romani, lucrul nu era comun, chiar dacă
separarea, putea să aibă loc cu oare care inconveniente, pe când

în dreptul francez şi în al nostru, lucrul nu este comun de cât atunci

când separarea poate să aibă loc fără vătămare sau pagubă. Cu
alte cuvinte, lucrul astădi ar fi comun, chiar dacă separarea ar pu-

tea, să aibă loc, de câte ori această

vre

o pagubă

sau vătămare,

separare ar produce

ceea ce nuera

la Romani.

părților

REGULE

COMUNE

LA

ADJUNC.,

SPECIFIC.

ȘI AMESTECARE. Art. 513, 514.

In fine, trebue să observăm că, pentru ca Art. 511 şi 512 să fie
aplicabile, este neapărat ca amestecarea să fie efectul întâmplărei
sau

a faptului

unuia din proprietari, căci, dacă

amestecarea

a avut

loc cu voia ambilor proprietari, nu se mai poate cere desfacerea,
materiilor, ci fie care devine coproprietar a părţei statornicite prin
convenţie. !)
i
40 Regule

comune

Art. 513.—Când
siune

care

sau

la casurile de adjuncțiune, specificațiune şi
confusiune.

lucrul format (prin adjuncțiune, specificare și confu-

amestecare)

remâne

comun

între

proprietarii

materiilor

din

s'a format, atunci lucrul se va vinde prin licitaţiune și preţul se va

împărți.

(Art.

506

urm.

508-512,

691-701 Pr. Civ. Art. 575

728, 750,

1388,

1741

C. Fr)

Cod.

Civ.

Art,

-

Indivisiunea susbsistă cât timp părțile voesce s'o prelungească;
fiind însă că nimene nu poate fi silit a remânea în indivisiune
(Art. 728), ele au două mijloace dea o face să înceteze: împăr-

ţeala. de bună voe, dacă toate părţile sunt de faţă și capabile, şi

“dacă lucrul se poate împărţi în natură (Art. 730, 736), sau licitaţiunea în casul contrar. (Art. 730, 736, 747 şi 1388.) Licitaţiunea presupune deci că părțile nu se învoesc asupra împărţelei
vândărei

sau

absentă.
lei, pentru

(Art.

de

bună

747.)

că în

cele

Art.
mai

din ele este incapabilă sau

ori că una

voe,

păstrează

513
multe

tăcerea

casuri în care

asupra împărțecoproprietatea

re-

sultă din accesiune, împărțeala nu se poate face cu ușurinţă.”)
Art. 514.—In toate casurile în care proprietarul materiei întrebuințate
fără ştirea lui la formarea unui lucru nou, este în drept de a reclama
lucrul format, el are și voia de a cere în loc de lucrul format, 0 materie

de aceeaș

natură, câtime,

greutate,

mărime

și calitate, sau valoarea

aceleiași materii. (Art. 506 urm. 508urm.511 urm. 515 C. C, Art. 576 C.Fr.)
In toate casurile de adjuncţiune, specificare şi confusiune, în
care proprietarul materiei întrebuințate fără știrea lui este în drept
a revendica lucrul format în puterea dreptului de accesiune, el
are dreptul de a cere, după alegerea lui,?) sau lucrul format, sau
o materie de aceeaş specie, câtime, greutate, mărime şi calitate,
sau valoarea venală în numerar a acelei materii.) Această dis5, Voluntas duorum dominorum măscentium, materias, commune totum
corpus efficit, sive ejusdem generis sint materice, . . . sive diverse. (L.
7 $ 8. Dig. Lib. 41. Tit. 1. Vedi şiInslit. $ 27 şi 28. Lib. 2. Tit. 1.)
-2

are
Ducaurroy. Il. 137. Boileux. II. p. 688.— Sunt însă lucruri mișcăto
pildă,
de
îi,
ar
astfel
natură:
în
e
împărțit
fi
- care ar putea, foarte bine

un lichid, o bucată de metal, ostofă etc. Comp. Bonachi. IL.p. 100.
3) Numai proprietarul care profită de accesiune are dreptul de a alege. Debitorul nu se poate libera dând sau prețul sau un lucru
,
de aceeași specie în schimb. Vedi Bonachi. II. p. 101.

4) „Dacă desfacerea, a acestfel de lucruri spre a le aduce în cea dintăi a lor stare nu va fi cu putinţă, gice Art, 557 din codul Cali-

535

N

CODUL

536

posiţie,

CIVIL.—CARTEA

1I.—TIT. IL.—CAP. Il S-a U.—ART. 514—515,

întemeiată pe echitate, care va fi foarte folositoare pen-

tru proprietar, de câte ori el n'ar avea de unde să plătească celeilalte părţi preţul muncei sau a materiei pe care legea obligă
al plăti de câte ori el revendică lucrul format prin adjuncțiune, specificare şi amestecare (Art. 504, 508, 509, 512), este aplicabilă nu numai la specificare, după cum pare a resulta din
tecst, dar încă atât la adjuncţiune, cât şi'la amestecare sau confusiune. (Laurent. VI. 321. Demolombe. X. 207.)
Art. 515.—Veri care va fi întrebuințat materii străine fără ştirea proprietavului lor, va putea după împrejurări
interese,

și aceasta fără

prejudiciul

nar.!) (Art.506 urm. 998, 999,
Cod. Pen. Art. 577 C. Er.)

fi osândit şi la plată de daune

urmăririlor

1084, 1099

prin

canal,

C.C. Art. 306 urm.
-

estraordi-

322urm,

Persoana care ar fi întrebuințat materie străină fără ştirea proprietarului, pe lângă obligațiunea de a restitui lucrul sau preţul .
(Art. 504, 509, 512), va mai putea încă fi condamnată și la
daune interese,”) dacă a fost de rea credință, adecă dacă a ştiut

că materia, ce a întrebuințat era străină.5) (Art. 998, 999.)
Inesactitate
de tecst.

Ea va putea de asemene fi trasă la respundere înaintea tribunalelor represive, dacă materia a fost furată.%) (Art. 306 urm.
Cod. Pen.) Legiuitorul esprimă această idee vorbind de urmări-

rea prin canalul esiraordinar.

Această, espresiune, care se referă

la secretul instrucţiunei şi a desbaterelor ce esista altă dată
“în materie penală, nu mai are astădi nici un sens, căcă procedura
mach (Art. 415 Austriac), atunci acest lucru se face de tovărășie,
însă se dă alegerea aceluiaa cărui lucru din pricina altuia s'a unit,
ori pentru ca să eie lucrul întreg, plătind cele pentru înbunătăţire
cheltuite, sau să! lese pricimuitorului amestecărei, luând despăgubirea sa.
1) Sau mai bine dis, fără prejudiciul acţiunei publice, dacă este loc de
a se intenta asemene acţiune. (Comp. Art. 475 Cod. Italian.)
2) Daunele interese cuprind perderea suferită (damnum emergens) Și
beneficiul de care a fost lipsit creditorul (lucrum cessans.) (Art. 1084.)
2) „Pricinuitorul amestecărei lucrului sau cu lucrul străin, dice Art.

558 din codul Calimach (415 Austriac), se judecă după deosebirea

a bunei sau a rălei credinți, adecă de a făcut amestecarea cu bună
credinţă, se judecă după Art. 557 (V. p.535, nota 4); ear făcând-o

cu rea credință, se învinovățeşte a plăti nu numai preţul obicinuit,
dar și acel neobicinuit al lucrului străin amestecat, sau îndoitul

)

preţ, judecându-se după fapta sa.“
„Sed et furii, et ad exhibendum tenebitur, qui dolo malo confundendum îd argentum curavit.“ (L 4. Dig. Lib. 6. Tit. 1.)--Trebue
însă să observăm că, în legislaţiunea actuală, revendicarea obiectelor mișcătoare furate sau perdute nu este admisă contra celor de
al treile de bună credinţă de cât în curs de trei âni de la sevârșirea, furtului

sau

de la perd&rea,

lor.

(Art.

1909.)

DESPRE USUFRUCT SAU FOLOSINȚĂ —GENERALITĂȚI.
este publică, chiar în materie penală.!)
151, 186 Pr. Pen.)
în

(Comp.

Art.

i

537

86 Pr. Civ.

Art. 516. Principiile regulelor de mai sus vor servi judecătorilor şi
decisiunea casurilor analoge cu cele precedente. (Art. 3, 504-515

C. C. Art. 565 Ş20C.Fr.)
Judecătorii neputând nică într'un caz să refuse de a judeca, sub
cuvânt că legea n'ar prevedea casul adus în deliberarea lor sau
ar fi întunecoasă, vor aplica regulele de mai sus la casurile analoge care n'ar fi anume prevădute de lege. Aceste casuri vor fi
însă foarte rari, pentru că legiuitorul le a prevădut mai pe toate.

Art. 516

este deci de prisos şi ar putea

TITLUL

foarte bine fi eliminat.

III.

Despre usujfruct, despre us și despre
abitațiune.
Proprietatea,

trei drepturi:

după

cât am vădut

|

(s4pră, p. 433, 434), cuprinde

1% dreptul dea se servi de un lucru (jus utendi); 20

dreptul de a percepe fructele produse de acest lucru (fus fruendi); şi
în fine, 3% dreptul de a întrebuința lucrul în mod definitiv (74s
abutendi.) Aceste trei drepturi aparţin cele mai multe ori la una
şi aceeaşi persoană; în asemene caz, proprietatea se dice plină sau
codeseverşită şi neâmpărțită, după cum se esprimă Art. 465 din
4.
$
(Instit.
potestas.
re
în
dul Calimach (356 Austriac), plena
fie
să
drepturi
aceste
Lib. 2. Tit. 5.) Se poate însă întâmpla ca
în mâni

deosebite.

In asemene

caz, proprietatea,

este desmembra-

parte.
tă, şi fie care din aceste desmembrări formează un drept a
Organic, a- Publicitatea
') Publicitatea desbaterilor este formal prevădută de Regul.
356 Regul.şedinţelor.Reși
327
A:
(V.
penală
e
materi
în
şi
cât
tât în materie civilă,
disposi- eu e 1857
unei
mau
confor
Moldovei), însă se vede că judecătorii nu se
a să - și 1860.
trebue
ei
dreptăț
riul
ministe
ce
vreme
țiuni atât de formale, de
cirele,
într'alt
le aducă aminte datoria lor prin anume circulări. V.

culara Minist. din 11 Fevr. 1860 cătră curtea
1244.)

princiară. (Colecţia,

„Publicitatea şedinţelor, dice această circulară, este

p.
și pentru Juo garanție morală, nu numai pentru împricinați, dar
pe legi,
basate
şi
drepte
i
hotărîr
ță
pronun
decători care, de câte ori
trebue a fi
care
raţia,
conside
şi
stima
ă
public
opinia
câștigă în
din 22 Julie 1857
tot-deauna prestigiul judecătorilor.“ Vedi şi circul. lele noastre nu
tribuna
că
ă
constat
care
1198),
p.
(colecţia Pastia,
și stăruința îmțineau şedinţe publice de cât numai după cererea
torilor tecstul
judecă
vedere
în.
odată
încă
pune
pricinaților, şi care
legei, „căcă
ma
confor
se
a
formal al Regul. Organic, obligândui
aţilor,
magistr
tea
dignita
pentru
i,
justiţie
a
e
pentru buna administraţi
să se
tea
„drepta
ca
cere
pentru, siguranța împricinaților, trebuința
prețași
jidecă.
care
lui,
publicu
a
tă
pronunțe sub privirea vigilen

Pastia,

ește moraliceşte hotărirele tribunalelor.“

CODUL

538
Dreptul

CIVIL. —CARTEA

de a întrebuința

1I.—TIT. IIl.—CAP. L—ARI.

lucrul

şi de a percepe

517.

fructele se nu-

meşte zsafruct sau folosință. (Art. 338, 479, şi 517 urm.)

Servitutepersonală.

Romanii dădeau usufructului numele de servitute personală, prin
oposiţie la adevăratele servituţi despre care se ocupă titlul IV al
presentei cărți, şi pe care ei le numeau reale,!) însă legiuitorul

francez s'a ferit de a întrebuința această espresiune care aducea
aminte tristele timpuri ale feodalităței. Autorii, cu toate aceste,
califică și astădi usufructul de servitute personală, pentru că
el este stabilit în favoarea persoanei usufructuarului (Vedi Laurent,

VI. 323 urm.

Demol. X. 211.

Arntz. |. 965),şi Ante-proiectul

de revisuire definește usufructul : o servitute în virtutea căreia o
persoană are dreptul de a se folosi de lucrul altuia. Divisiunea

servituţilor în personale şi reale, admisă şi de codul Calimach,?)
pe lângă că este pur doctrinală şi nu înfăţoșează nici o utilitate

practică, apoi mai are şi inconvenientul de a nu fi prea esactă, pentru
că cuvântul servitute presupune întradevăr că dreptul este relativ numai la un. imobil (Art. 576), pe când atât usufructul cât și
usul pot fi stabilite și asupra mobilelor. (Art. 520 şi 565.)
Legiuitorul împarte titlul de față în două capitole: Cap. I se
ocupă despre usufruct, ear cap. II despre us și abitaţiune.
CAPITOLUL

Despre

usufruet sau folosinţă

1

(servitute personală.)

Art. 517.—Usufructul este dreptul (şi trebue adaos real) de a sebucura cine-va de lucrurile ce sunt proprietatea altuia, întocmai ca însuși

proprietarul lor,%) însă cu îndatorire de a le conserva, substanța. (Art.
285, 338-341, 479, 480, 518 urm. 524, 525, 536, 537,-544, 554, 684,

805, 844, 1243, 1429 $ 1, 1750, 1824 C. G. Ant. 578 C. Er.)

1) Seruvitutes aut personarum sunt, ut usus et ususfructus; aut rerun, ut servitutes rusticorum. proediorum, el urbanorum.“ (Î.. 1. Dig.
Lib. 8. Tit. 1, de servitutibus.)
Merlin numește usufructul o servitute micstă.—,Personalnice Şer-

„biri

sunt, dice Art.

624

din codul Calimach (478 Austriac): ne-

apărata, intrebuințare a vre unui lucru (usul); întrebuinţarea rodurilor (usufructul) și locuinţa (abitaţiunea).« Codul Calimach, luându-se după codul Austriac, reproduce deci în totul teoria Romană,
tratând despre usufruct, pe care el îl numeşte ântrebuințarea rodu-

rilor;

2)

sub

titlul care

se ocupă

de şerbirea

lucrurilor sau servituţi.

Dacă dritul şerbirei lucrurilor este unit cu proprietatea unui lucru, dice Art. 617 din vechiul cod al Moldovei, se face şerbirea
pământului cuiva, ear. într'alt chip este șerbirea personală (die

Dienstbarleit persânlich, după cum se esprimă Art. 473 corespund&tor din codul Austriac. Vedi şi Art. 624 din codul Calimach (478

Inesactitate

de tecst,

Austriac) citat, supră, în nota 1.
3) Aceasta este inesact, după cum vom

vedea

mai la vale, pentru că

substanţa

spre a o restitui pro-

usufructuarul nu are dreptul de a dispune de lucru (jus abutendi),

de vreme

ce

el trebue

să păstreze

prietarului., Dreptul de disposiţiune aparține numai proprietarului.

DESPRE

USUFRUCT

SAU

FOLOSINȚĂ.—ART.

517,

539

| Usufructul este un drept real!) și vremelnic (Art. 557), mobiliar sau imobiliar, după cum este stabilit asupra mobilelor sau asupra imobilelor (V. Art. 471), dea se bucura, adecă de ase fo1) Aceasta se spune formal în Art. 616 din codul Calimach (472 Austriac) și în Art. 803 din codul Olandez. Vegi şi supră, p. 428.

Usufructul și prin urmare și usul se deosebesc deci, în această Deosebiri în-

privință, de contractul de locaţiune sau de arendă, căci, pe cândtre dreptuludreptul usufructuarului şi al usuarului este un drept real (şus in sufructuaruve), dreptul arendașului sau a chiriașului este din contra personal, L Și acel al
(Vedi supră, p. 428, nota 4, unde se arată controversa.)

Intre usufruct

pal

şi contractul de locaţiune se mai pot încă semnala următoarele
deosebiri: 10 usufructul se stânge prin moartea usufructuarului (Art.
557), pe când locaţiunea trece ca şi ori care alt contract la moştenitorii chiriașului sau arendașului; 20 Usufructul primind caracte-

rul lucrului asupra căruia el se esercită este imobiliar, de câte ori
el e stabilit asupra unui imobil, pe când dreptul chiriașului nefiind
stabilit asupra însuși lucrului închiriet, este tot-deauna mobiliar, chiar

când el ar avea de obiect un imobil (V. Mourlon. 1. 1501); 3%0bligaţiunele nudului proprietar se- mărginesc a lăsa pe usufructuar
să se folosească de lucrul supus usufructului (Art. 545, 547), pe
când

în

contractul

de

locaţiune,

proprietarul

chiriaşului folosința lucrului închiriet
(Art. 1411-1420),; 40 Usufructuarul
în starea în care el se găsește (Art.
dreptul de a cere ca lucrul închiriet
în cât să poată fi întrebuințat (Art.

trebue

să asigure

şi să'l facă să se folosească,
iea lucrul supus usufructului
540), pe când chiriaşul are
să” fie predat în aşa stare
1420, 1421); 50 Usufructuarul

poate să se lepede de dreptul seu pentru a se sustrage de la reparațiunele puse în sarcina lui, pe când chiriaşul nu are această
facultate, pentru că el este obligat personal; 60 Chiriașul trebue

să plătească în ori ce caz ceava pentru ase folosi de lucrul altuia
" (Art. 1429 $ 2), pe când usufructul poate fi constituit cu titlu gratuit; 70 Usufructuarul este obligat a da cauţiune (Art. 541), pe
când chiriaşul nu este supus acestei îndatoriri, de cât atunci când
s'a obligat formal la aceasta ete.—Atât usufructuarul însă cât și
chiriaşul trebue să se folosească de lucru fără a'i schimba destinanațiunea. (Comp. Art. 517 și 1429 $ 1.) (Vedi și înfră, p. 540 urm.)
Usufructul se deosebeşte de asemene sub trei raporturi de co- Deosebiri înmodat (Art. 1560) și de împrumutul de consumațiune (Art. 1576): re usutruct, -

10 Usufructul n'are un termeu fics, afară de o stipulațiune contrarie ran As

(Art. 519,
cu termen;

557), pe când împrumutul prin natura sa este tot-deauna 1560, 1576.
20 chiar când

usufructul ar fi fost constituit; cu termen,

el se stânge în toate casurile prin moartea usufructuarului (Art,
557), pe când moștenitorii împrumutătorului se vor folosi în totdeauna de lucrul împrumutat pănă la, espirarea termenului; 3% U-

sufructuarul trebue să deie cauţiune, afară de casul când el ar fi

fost scutit de această îndatorire prin însuși
prin

lege

(Art. 541),

pe

când

împrumutătorul

titlul

de cât atunci când s'ar fi obligat formal la aceasta.
In fine, usufeuctul

diferă

sub

mai

moștenitorului trimes în posesiunea

multe raporturi

bunurilor

sau
constitutiv

nu va da

unui

cauţiune

|
de

drepturile

absent

Anticresă,

(Art. Besman etc.

112), de anticresă (Art. 1697 urm.), de embatic (Art. 1415) etc.
Actul prin care un proprietar ar ceda unui de al treile admi-

CODUL

540

CIVIL.—CARTEA

JI.—TIT.

111.—CAP. 1.—ART. 517, 539.

losi de lucrul altuia!) (alienis rebus) ca şi însuși proprietarul, dară
nu cu aceeaşi întindere, ci numai cu aceleaşi drepturi sau pre-

rogative (Art.

521, 534-537)

şi sub aceleași sarcine

(Art. 548)

pe care le are însuşi proprietarul, cu îndatorire însă, de a conserva substanța sau de « pastra nevătămută ființa lucrului, după
cum se esprimă codul Calimach, adecă sub îndatorire de a nu
schimba destinăţiunea lucrului.?) (Comp. şi Art. 1429 $ 1.)

Conflict între
Usufructuarul trebue deci să păstreze substanța lucrului, adecă
Art.516şi 539. forma sa căracteristică, spre a o restitui proprietarului la încetaControversă.

rea usufructului,) de unde ar părea să resulte că el n'ar putea
să aducă nici o schimbare la lucrul supus usfructului. Acest princip este însă contradis prin Art. 539, care dă drept usufructuarului de a face îmbunătățiri, şi prin urmare, de a aduce oare care
schimbări lucrului supus usufructului. Pentru a pune în armonie
aceste două principii contradicătoare, trebue să decidem că usufructuarul poate să facă toate schimbările care n'ar denatura lu-

Legatul fructelor unui
fond. Lucru străin.
Usufruct formal.

nistraţiunea și veniturile averei sale pentru tot timpul vieţei cesionarului, nu poate fi privit ca constituţiunea unui drept de usufruct. (Curta din Gand şi Arntz. 1. 967.)
Legatul fructelor unui pământ nu este de asemene un usufruct,
pentru că proprietarul însuși cultivă pământul și remite fructele
legatarului,

care

nu are în specie

un

drept real, ci un

drept

per-

sonal. (Arntz. I. 967.)
1) Nu se poate deci ca cine-va să aibă usufructul lucrului seii propriu,

pentru că nimene nu poate să aibă un drept și o acţiune in contra sa: - Nulli enim res sua servit. (L. 26. în medio, Dig. Lib. 8.
Tit. 2.) (Comp. și Art. 557.) Proprietarul percepe într'adevăr fructele lucrului seu (Art. 482, 483), însă folosinţa lui nu este un drept
de usufruct, ci un atribut al dreptului de proprietate. Dreptul de
folosință nu iea deci numele de usufruct de cât atunci când este
osebit de proprietate. —Jurisconsulţii Romani distingeau, cu toate
aceste, două feluri de usufruct: usufructul causal, causalis, quia
cause su, id est dominio junetus est, care era cuprins în dreptul de
proprietate și se esercita de însuși proprietarul, qui proprietatem
comitatur (L. 126, $ 1. Dig. Lib. 45. Tit. D) şi usufruetul formal (formalis) care constituea un drept particular asupra lucrului altuia și
nu se. esercita de propietar, ci de o persoană străină. Acest usu-

fruct, singurul despre care se ocupă dreptul actual, era numit for-

mal, pentru că avea o esistenţă proprie: formalis dicitur, quia per
se consistit, et propriam formam habet. ( Vinnius, Instit. de usufr. $1.)
2) „Ususfructus est jus alienis rebus utendi, fruendi, salva rerum Substantia.“ (Instit. Princip. Tit. 4. Lib. 2 şi L.1. Dig. Lib. 7.Tit. 1.)
„Imtrebninţarea

Quasi-usufruct,

rodurilor,

dice

Art.

660

din

codul

Calimach

(509

Austr.), este un dit dealua cine-va rodurile de pe un lucru străin
fără nici o îngăduire, cu îndatorire însă, de a păstra nevătămată ființa
lucrului. (Vedi şi Art. 1511 din acelaș codice, Art. 1129 Austriac.)
2) La lucruri consumptibile, precum, grâne, băuturi etc. usufructuarul
poate prin escepţiune să desființeze substanța lucrului. (Art. 526.)
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crul.!) Astfel, el ar putea să mărească, sau chiar să micșoreze fereştile edificiului supus usufructului (Comp. L. 13 $ 7. Dig. Lib.
7. Tit. 1), să schimbe distribuirea internă a unui apartament, fără
a se atinge însă de păreţii cei groși, de bolți sau de grindi etc.,
ceea ce nu era permis la Romani: negue diatas transformare, vel
conjungere, aut separare ei permittitur. (Dig. loco cit.) El poate
dintrun pământ destinat la arătură să facă o vie sau o livadă, şi
vice-versa,

să scoată

via şi copacii

și săare

pământul,

aceesta însă

sub conâițiune de a nn micșora venitul obicinuit al fondului.?)
Usufructuarul va putea de asemene să facă construcţiunele care
ar fi neapărate

pentru ca

el să se poată

folosi

de

lucru,

precum

: ar fi,de pildă, un hambar sau un coșer pentru strângerea productelor. Asupra acestui punct toată lumea e de acord.?) Unde însă

')

”)

Construcţiuni
nouă şi plantaţiuni.

Comp. Art. 1511 din codul Calimach (1129 Austriac), după care
proprietarul fiinţei lucrului are îndeosebi dritul să împedice pe
proprietarul folosirei, nu numai ca să nu scadă lucrul folosirei, dar
şi ca să nu facă alte prefaceri, prin care să poală, desființa, sau
a se îngreuiea întrebuințurea drutuluă seu.
franceză
Laurent. VI. 328, 481—484. Genty. 149.—Ast-fel, Casaţia
destinaschimba
poate
uarul
usufruct
că
cu drept cuvânt a admis
esploade
primitiv
modul
când
lui,
usufructu
supus
ui
imobilul
ţiunea
107.
2.
48.
P.
D.
214.
1.
45.
P.
D.
tare a devenit cu neputinţă.
,
germanic
i
dreptulu
a
înriurire
sub
deci,
depărtat
s'a
Codul actual
dreptului
le
principii
adoptat
a
de la rigoarea dreptului Roman, şi
Tot în acoubhumier francez formulate de cătră Domat și Bourjon.
.
revisuire
de
iectul
cest sens este redactat şi Art. 634 din Ante-pro

460. Mour_—Contră. Demolombe. X. 225 şi 442 urm. Marcade. Il.principii
le riastădi
şi
admit
autori
Acești
etc.
1503
1498,
lon. 1.

n'ar putea
guroase ale dreptului Roman, după care usufructuarul
nând de
neaparți
drept
asemene
lucrului,
forma,
schimbe
nică-odată să
qualitate
potest,
invenit
cât proprietarului: „Excolere enim quoă
Tit. 1.)
7.
Lib.
Dig.
medio,
în
7
$
13
(L.
cedium non immutata.*
lnfrumuseţări
schimbe
să
rări,
împreju
Din faptul că usufructuaruA l poate, după
nuschimacare
micşor
vor
nu
ări
schimb
aceste
ori
bă destinaţia,
destinaţiunea lucrului, de câte
venitul

fondului,

trebue

să

deducem

& Jortiori

că el

ar putea

să

să zugrăfacă înfrumusățerile ce ar crede de cuviință, de pildă,
cu tapee
îmbrac
săi
tului,
usufruc
supus
lui
vească păreţii imobilu

tari,

ombe. X. 452.
să așede parchete etc. Mourlon. 1.1503. Demol
s, et marpictura
ei
colores,
sit...
ususfrucius legatus

„Sed si edium
domus ornatum . ..*
mora potest immitere, et sigilia, et si quid ad
Dig. loco cut, care
$3.
L.7
Vedişi
(L. 13 $ 7. Dig..Lib. 7.Tit. 1.)
tis causa, ul
volupta
iuni
reparaţ
face
a
de
lui
dă drept usufructuaru
sau MICȘOYA
mări
a
însă
fără
tectoria, et pavimenta, et simulia aha,

3)

ampliare, nec utile declădirea supusă usufructului: peque autem
|
7 Tit. 1.)
trahere posse. (L. 7 $ 3 în fine. Dig. Lib.
sit
legatus
uctus
ususjr
arce
„Si
485.
Demol. X.455. Laurent. VI.
causa earum rerum
mihi, posse me casam îbi edificare, custodie
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lucrului.
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CODUL CIVIL.—CARTEA I1.—TIT. IIM.—CAP. L—ART, 517, 599,
îndoeala începe a, se naște, este asupra punctului de a se ști dacă
proprietarul are sau nu dreptul de a se opune. în timpul usufructului, la rădicarea din partea usufructuarului a unor clădiri a căror

esistenţă n'ar fi neapărată la dreptul seu de folosință, și de a cere dă-

râmarea acestor clădiri. Părerea cea mai juridică este acea, care
admite că usufructuarul poate în cursul folosinţei sale să facă ori
ce construcţii sau plantaţiuni, şi că proprietarul nu are nici
0 acţiune în contra lui în tot timpul usufructului, pentru că a clădi

nu este a abusa.!) Astfel, el ar putea, să sfârșească clădirea care ar fi
fost numai începută de cătră proprietar.2) Usufructuarul va avea

deci dreptul de a dărâma în cursul usufructului clădirile făcute
de dânsul, pentru că el având dreptul de a clădi în interesul folosinţei sale, trebue să aibă şi dreptul dea dărâma clădirile, când

Dreptul usu-

voeşte să schimbe modul seu de folosință.)
Usufructuaral

va, avea de asemene

dreptul la finele usufructului

deaiilua me de a dărâma toate clădirile şi de a scoate din pământ plantaţiuterialul la f- nele făcute de densul pentru a'şi lua materialul şi a restitui pro-

Pee ului.” prietarului lucrul în starea în care Pa primt,*) căci nică Art. 494
5)
2)

2)

*)

Usufructuarul ar putea, după părerea tuturora, să facă chiar o usină
pe fondul supus usufructului. Demolombe. X. 456.
Laurent, VI. 485.— Comp. şi Demolombe. X. 455, 456 şi
646 bis.
Comp. Demolombe. X. 445.—La Romani, usufructuarul nu putea
div |
contra să termine clădirea începută de cătră proprietar, chiar
dacă
această clădire ar fi fost absolut neapărată la folosința lui: „ZEdific
ium
închoatum, fructuarium consummare non, posse placet: etiamsi
eo
loco
alter uli non possil.“ L. 61. Dig. Lib. 7. Tit. 1. Clădirea
începută nu
se va putea termina, de usufructuar de cât cu învoirea, propriet
arului.
Laurent. VI. 485. Comp. și Art. 634 din Ante-proiect.—ontră.
dhon. III. 1128, după care usufruetuarul n'ar avea dreptul Prourâme clădirile făcute de dânsul, pentru cuvântul că aceste să dăar fi devenit accesoriile proprietarului pământului (Comp. clădiri
L. 15.
Pr. Dig. Lib. 7. Tit. 1), ceea ce mi se pare inadmisi
bil.
Laurent. VI. 486—491.— Contră. Toullier. D. II.
(partea [) 427.
Proudhon. III. 1437, 1441. Ducaurroy. Il. 192. Curtea
D.P. 53.2. 131 şi Cas, Fr. D. P.86.1. 361, Râpert. Dalloz,din Colmar.
Usufrust,
745, etc. După aceste autorități, toate construcţiunele
ar remânea

proprietarului,

fără ca usufructuarul

să aibă drept la

vre-o despăgubire, și fără ca el să le poată dărâma (Art. 539), pentru
că lear
fi făcut cu scopul de a gratifica pe proprietar:
donasse censebatur.
Această părere, admisă atât în dreptul vechiu
al Franciei (V. Po-

thier, Douasre. 276), cât și la Romani

tea cum neque

tollere

(sed si quid inaedificaverit, pos-

hoc, neque reficere_

posse,

L. 15. Prin. Dig.
Instit. $ 30. Lib.2. Tit, 1), mi se pare astădi
inadmisibilă, pentru
că construcțiunele nu sunt o îmbunătățire în
sensul Art. 539. (Comp.
Art. 1777, unde construcţiunele sunt luateîn sens
de îmbunătăţiri.)
Intr'o altă părere se susține că se va aplica
în
specie Art. 494
relativ la posesorul de rea credinţă.
In acest sistem, proprie-

Lib.7. Tit. 1. Vegi şi L.

7 $ 12. Dig. Lib. 41. Tit. 1 precum și

tarul ar putea cere rădicarea plantaţiunelor și
a

construcţiunelor
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nu pot fi aplicate în specie. Proprietarul nu va pu-

tea deci să păstreze pentru densul construcţiunele făcute de cătră
usufructuar de cât prin o comună înțălegere. In asemene caz, despăgubirea la care va avea drept usufructuarul se va determina

prin covenţia părţilor. (Laurent. VI. 490.)
principii sunt aplicabile şi la plantațiunele

Aceleaşi

făcute de Plantaţiuni.

cătră usufructuar.*)
Dreptul

de a se folosi sau de « se bucura de lucrul altuia, după Ce cuprinde

cum se esprimă Art. 517, cuprinde atât dreptul de a întrebuința î5tta 30poi

lucrul, cât şi de a percepe fructele (jus utendi et fruendi.) Vedi su-

cum vom vedea

pră, p. 434. Dreptul de folosință implică, după

utenăi et

îraendi.

mai la vale, şi dreptul de administraţie. (Laurent. VI. 455-457.)

Persoana în favoarea căreia un drept de usufruct a fost cons- Usufructuar

tituit se numeşte usufructuar (fructuarius, usufructuarius) sau întrebuinţător al rodurilor, după cum se esprimă codul Calimach (Art.
664), ear proprietarul în detrimentul căruia proprietatea a fost
desmembrată, se numeşte nudul-proprietar (proprietarul fiinţei, după
codul

Calimach),

pentru

are

că el

adecă fără fructe.?) (Comp.

Art.

de constituire

Modurile

proprietatea

nudă

a usufructului.

Art. 518.—Usufructul se stabileşte prin lege, sau prin
lui. (Art.

285,

Art, 722, 723

517,

338-841,

519, 565,

C.Fr.)

Pr. Civ. Art. 579

Usufructul se stabileşte:

sau goală,

805.)

10 prin

684,

805,

824,

844,

voința

omu-

1243

C. C.

lege, şi în asemene caz,

se Usuirut le-

făcute de cătră usufiuctuar, el neputând să le păstreze pentru dânsul de cât plătind usufructuarului valoarea materialului şi prețul
muncei. Aubry et Rau. [I. $ 204, p. 235, nota 22 şi Ş 235, p. 468.
Demolombe. ÎX. 695, 696. Mareadâ. IL. 431. Duvergier asupra lui
Toullier. IL.

(partea

[) 427,

nota

a. Acest sistem

mi

s'a părut însă

şi el inadmisibil, pentru că usufructuarul nu este un posesor de rea
credință. Vedi supră, p. 511, nota 3. Comp. și Laurent. VI. 489, 490.
1) Laurent. VI. 491.—Contră. Aubry et Rau. Il. $ 204, p. 236, nota
23, după care usufructuarul n'ar putea să rădice plantaţiunele făcute de dânsul, nici să pretindă vre-o despigubire. Cu alte cuvinte,
539.
plantaţiunele ar fi nişte adevărate îmbunătăţiri în sensul Art. de Nu esistă îndreptul
cât
de
ui
usufructul
timpul
în
are
nu
r
proprieta
2) Nudul
(jus divisiune îndisposițiune (jus abutendi), pentru că celelalte două drepturi ui trenudul proutendi et fruendi) aparţin usufructuarului. Lucrul supus usufructul

deosebite unul Pater.
este deci în acelaşi timp obiectul a două drepturi
parte, ear pe
o
de
pe
proprietar
nudului
al
de altul, dreptul real
de

alta,

dreptul

real al usufructuarului.

Nu se poate deci glice, după

şi ucum face Proudhon (Usufrust, I. 7), că între nudul proprietar
pentru că drepe,
indivisiun
sau
e
comunitat
o
esista
ar
r
sufructua

VI.
turile lor nu sunt indivise, ci deosebite unul de altul. Laurent.
disposide
dreptul
Deşi
216.
X.
e.
Demolomb
45.
VII.
324, 368 şi
în
ţiune aparține nudului proprietar, totuși el nu poate să vatăme
1.)
$
539
(Art.
arului.
nici un chip drepturile usufructu
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11.—TIT. IM.—CAP. I—ART.

numește legal (2sasfructus legalis.)

518.

Casurile de usufruct legal sunt

acele prevădute de Art. 285, 338-341 şi 684.) V. esplic. acestor art.
Voința

pro-

Usufructul se mai stabileşte încă: 2" prin voinţa proprietarului,

prietarului. adecă prin testament (V. Art. 805), sau prin acte între vii.?) Constituirea usufructului prin acte între vii se poate face sau cu titlu
gratuit (Vegi Art. 550-552), adecă prin o donaţiune, sau cu titlu oneros, adecă prin o vândare, o transacţie, un schimb ete., testamento, et
sine lestamento, pactionibus et stipulationibus. (L. 3. Dig. Lib. 7.
Art. 1242 urm.

Art.

112.

Formele constituirei usufr.
Art. 858 urm.
813 urm. 1223
urm. C. C. 708
urm. Pr. Civ.
Solemnitate.

1) Barbatul în timpul căsătoriei este un adevărat usufructuar al averei dotale a femeei sale (Art. 1242 urm.), deşi legea n'o spune
formal. (Argument din Art. 1243 care supune pe barbat în privinţa dotei, la, toate obligațiunele unui usufructuar.) Comp. Laurent.
VI. 332 şi XXIII. 479. urm. În asemene caz însă, usufructul derivă mai degrabă din voința omului de cât din lege, pentru că
părțile sunt libere de a alege regimul matrimonial care ar crede de
cuviință, Marcad6. II. 462. Duvergier asupra lui Toullier. IL. (partea 1) 392, nota a.—După Proudhon, usufructul barbatului ar fi
legal. Cestiunea însă n'are nici un interes practic.
Cât pentru Art. 112, nu mai remâne nici o îndoeală, cu toată
părerea, contrarie a lui Zacharie şi a lui Proudhon, că el nu conferă un drept de usufruct legal acelora care au dobândit punerea
în posesiune provisorie a bunurilor unui absent, căci însăși legea
îi numeşte administratorii acestei averi. (A. 110 şi113.) Ddmol. X. 237.
”) Usutructul constituit prin o donaţiune sau prin o convenţiune matrimonială este un act solemn. Usufructul nu va avea deci ființă
de cât dacă

s'au

observat formele

neapărate

pentru

esistenţa

do-

națiunelor saua contractului matrimonial. (Art. 813 urm. 1223 C.C.

Art. 708 urm. Pr. Civ.) Usufructul constituit prin testament nu va
fi de asemene valid de cât dacă s'au observat formele necesare
pentru esistența testamentelor. (Art. 858 urm.) Forma dat esse rei.
Laurent. VI. 339 urm.—Cât pentru usufructul constituit prin vândare, schimb, transacţiune, etc, usufructul va avea loc îndată ce
părţile au consimţit. (Art. 971, 1295.) Usufructul va, putea deci fi
dovedit în acest din urmă caz prin marturi sau presumțiuni, dacă

esistă un început, de dovadă scrisă. (At. 1197.)

şi 364.—Nu

este numai de cât nevoe,

ca părţile în convențiunele

pentru

Laurent. VI. 340

ca să esiste usufruct,

lor să întrebuințeze

cuvântul de usw-

fruct sau folosinţă, căci în legislaţiunea, actuală nu esistă termini
sacramentali ca la Romani. Usufructul va avea deci fiinţă, de câte

ori va resulta, din voința părţilor că ele au înţeles a conferi dreptul de folosință cu titlu de drept real şi de desmembrare a proprietăței. Laurent.

Transcriere
în privinţa, celordealtreile.
Art, 722 Pr. C.
1295, 1801 C.
Civil.

VI. 341.

Usufructul va avea, ființă între părți din momentul încheierei con-

venţiunei și prin simplul efect al consimț&mântului părţilor, chiar
dacă tradiția lucrului supus usufiuctului n'a avut încă loc. (Art.
971, 1156, 1295.)—In cât privește însă usufructul constituit asupra
unui imobil, fie prin acte între vii, donaţiune, vândare, contract matrimonial, etc. fie prin testament, el nu va, fi oposabil celor de
al
treile de cât în urma transerierei ce se va face în xegistrele respective ale tribunalului situţiunei imobilului. (Art. 722 Pr. Civ.
1295,

1801 C. C.) Comp. Laurent. VI. 346-351, Vedi şi înfră, p. 548.

.
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Tit. 1 şi Instit. $ 1. Lib. 2. Tit. 4.) Acel ce constitue usufructul
trebue să fie capabil de a înstrăina, ear acela în favoarea căruia
asemene drept se stabilește, trebue să fie capabil de al -primi.!)
Usufructul poate fi stabilit, în fine: 30 prin prescripţie, deşi le- Prescripţie,

gea nu se esprimă în mod formal ca la servituţi (Art. 623), căci, Coniroversă.
dacă
645,

prescripţiea este un mijloc
1837), ea trebue să poată

de a dobândi proprietatea (Art.
servi şi la dobândirea usufructu-

lui, care este o desmembrare a proprietăţei. Astfel dar, usufructul
unui imobil se va putea dobândi prin prescripţie de 10 sau 20 de
ani, dacă esistă titlu just şi bună credință (Art. 1895 urm.), sau
prin prescripţie de 30 de ani, în cazul contrar.?) (Art. 1890 urm.)
In privinţa lucrurilor mişcătoare, usufructul s'ar putea dobândi, Art. 1909.
după unii, prin prescripţia instantane (Art. 1909), însă vom vedea,
mai la vale că cestiunea este controversată.
Usufructul nu mai poate însă să fie constituit astădi prin au- Sentinţă ju-

(per ad- decătorească.

toritatea judecătorului, sau prin hotărsre judecătoreuscă

judicationem), după cum se esprimă Art. 628 din codul Calimach,
(480 Austriac), căci judecătorii nu pot să aibă dreptul de a desmembra

proprietatea în lipsa

unui teest formal.5)

(Comp.

Art. 736,

1) Laurent. VI. 335, 336. Demol. X. 242.—In cât priveşte usufructul constituit în favoarea unei persoane morale, vedi înfră, esplic. Art. 559.
persoanele

In cât privește

fisice

constituit în favoarea mai multor

sau fireşti, usufructul

persoane și în mod

poate fi

succesiv, a-

decă sub condiţiune ca usutructul să treacă de la una la alta; însă,
în asemene

caz,

toate

în favoarea

persoanele

cărora

aceste

usu-

fructuri succesive au fost constituite cată să esiste, sau cel puțin
să fie concepute în momentul constituțiunei (Art. 808), fie că această constituire s'a făcut cu titlu gratuit, fie cu titlu oneros.

354. Compară şi Art. 805

Demolombe. X. 246 urm. Laurent. VI.

din codul Olandez care este formal în această privință.
In fine, usufructul poate fi stabilit de o dată şi în acelaş timp
în favoarea mai multor persoane. (Argum. din Art. 1643.) Demolombe. X. 250. (Comp. L. 5. Dig. Lib. 7. Tit. 1, de usufructu.)
2) 'Toullier. D, Il. (part. 1) 393. Demolombe. X. 241. Troplong. Prescription. IL. 855. Marcad6. Il. 463. Demante. TI. 418 bis IV. Arniz.
1, 971. Laurent. VI. 338. Aubry et Rau. IL. $ 227, p. 4i5,nota 1.
Ducaurroy. IL. 157. Mourlon. 1. 1506.—Contră. Salviat (Usufruit,
II. p. 54) a cărul părere a remas isolată.—Prescripţia era formal
prevădută de Art. 628 din codul Calimach (480 Austriac.) nu pu- Dreptul BoLa Romani, în dreptul vechiii, dobândirea usufructului
tea să resulte

nici din

poris (L. 10 $1
întins însă

usucapiune,

şi L. 44. $ 5. Dig.

acest mod

de achisițiune

servando et si res non soli .sint,
tus, et cetere servitutes.“ (L. 12
5% Arntz. Î. 970. Laurent. VI. 337.
464. Ducaurroy. IL. 156. Toullier.
489. Aubry et Rau. II. $ 227,

nota 3. Demante.

nici

din posesiunea

longi tem-

Lib. 41. Tit, 3.) Justinian a

şi la usufruct :

„Fodem

'o0b-

sed incorporales, veluti ususfruc$ 4. Cod. Lib. 7. Tit, 38.)
Demolombe. X. 232. Marcade. Il.
D. II (parte 1) 391. Duranton. IV.
p. 415. Mass6-Verge. IL. p. 123,

II. 418 bis IN.

Moualon. I. 1507.

Bonachi. LI.

*

man.
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519.

şi 1388 care arată modurile de a eși din indivisiune.) A-

cest mod de împărțeală nefiind însă contrar ordinei publice, nimic n'ar
opri pe părți într'o împărțeală de bună voe de a lua unul usufructul,
ear celalalt nuda

proprietate (Mourlon. 1. 1507. Ducaurroy. Il. 156.)
Modalităţile

Art. 519.—Usufructul

se

usufructului.

poate stabili sau

pur, sau cu termen,

sau

cu condițiune. (Art. 338, 524, 544, 557, 560, 565, 899, 1004 urm, 1017, 1019,
1022

urm.

1295

C.

C. Art.

580

0. Fr.)

,

Dreptul de a constitui un usufruct fiind o consecință a dreptului de înstrăinare ce are proprietarul, este uşor de înțăles că
usufructul, care resultă din voinţa proprietarului, poate fi consti-

tuit cu toate modificaţiunele pe care acest din urmă

Usufruet pur cuviință.
şi simplu.

Astfel,

usufructul poate fi constituit pur

fără nică un termen, şi fără nici o condiţiune:)

Usufruet cu

le ar crede de

şi simplu, adecă

El poate fi constituit cu termen suspensiv sau ecstinctiv, adecă
pentru ă începe numai după un timp oare care?) (4 quo, ex die),

termen.

sau pentru a se sferși la un termen oare care (ad quem, ad diem)
înaintea morţei usufructuarului: „ Posseenim usumfructum ex die le-

Constituirea

usufruct. prin

acte între vii,

p. 107.—Contră. Maleville. Analisă asupra Art. 579. Salviat. Usufruit. |. 6. Zacharie (ediție Mass6-Verg6, $ 304, p. 123.) Acest mod
de a stabili usufructul era formal admis atât de Art. 628 din codul Calimach (480 Austriac), cât şi în dreptul Roman, unde judecătorii aveau facultatea de a da usufructul unuia, ear nuda proprietate celuilalt copartaş, de câte ori împărțeala în natură nuputea să aiba, loc: „officio judicis etiam talis adjudicatio fieri potest,
ut alieri fundum, alteri usumfructum adjidicet.* (L. 6 $10. Dig.
Lib. 10. Tit. 3. V. şi L.6 $ 1. Dig. Lib.7. Tit. 1, unde se dice:
»Constituitur adhue ususfructus, et în judicio familia erciscunde, et communi dividundo, si jude alii proprietatem adjudecaverii,
alii usumfructum.“
|
') Dacă usufructul a fost constituit în asemene caz prin act între vii,

usufructuarul

din

cumpărător sau donatariii

momentul ce donațiunea,

câştigă dreptulla

sau vândarea

fructe

a devenit perfectă. (Art.

1295.) Vegi şi Art. 524, 544. Aceasta nu este decât aplicarea. prin-

cipiilor

Constituire
prin testament.

“

generale

care

cârmuesc

transmiterea

tuturor

drepturilor

voe. (Art.

899 $ 2.)

reale în genere. Laurent. VI. 355. Aubry et Rau. Il. $ 230, p.
428. Demolombe. X. 253. Duranton. IV. 519. In caz însă când usufructul ar fi fost constituit prin testament,
usufructuarul nu va avea drept la fructe, fie vorba de o universalitate sau numai de o porțiune a moștenirei, de cât din diua când
a făcut cererea în judecată pentru predarea legatului, sau din diua

de când predarea i s'a încuviințat de bună

Aubry et Rau. loco cit. Laurent. VI. 355, 356, 521. Demol..X. 517,
518. Cestiunea, cu toate acestea, e controversată. V. esplic. Art, 544.

*) In acest caz însă, usufructul este mai de grabă condiţional de cât
cu termen.

Moartea

usufructuarului

întâmplată

mai

înainte de &

sosi, momentul când usufructul trebuea să înceapă (a quo) face
ca el să se stângă înainte chiar de a, fi luat naștere, ear moartea usu-

BUNURILE SUPUSE USUFRUCTULUI.—ART. 519, 520.

54

gari, et în diem constat.“ (L. 1. $ 3 în fine, Dig. Lib 7. Tit. 3.) Usu-

fructul legal al părinţilor e tot-deauna cu termen. (Art. 338, 285.)
Usufructul poate fi stabilit sub condiţiune suspensivă sau reso -Usufruct conlutorie, ceea ce însemnează că el poate fi stabilit în așa mod în dițional.
cât

să nu

înceapă

de

cât la întâmplarea

unui eveniment

viitor şi

incert!) (Art. 1017), sau să esiste din momentul convenţiunei, remânend că el să se desființeze în caz când condiţiunea se va îndeplini.*) (Art. 1019.) Usufructul poate fi constituit cu sau fâră
sarcini (Demol. X. 257), şi sub alternativă, adecă asupra mai multor bunuri, după alegerea usufructuarului.

plica principiile de la obligaţiunele
Bunurile

asupra

caz, se vor a-

cărora poate
fi constituit usufruetul.

Art. 520.—Usufructul

şe poate stabili pe tot felul de bunuri, mobile

sau imobile.

(Axt.

462

1276,

1750

$ 2, 1801

1295,

In asemene

alternative.5) (Art. 1026 urm.)

urm.

471,

472

urm.

923,

C. C. Art. 722

526, 527

urm. 565, 971,

urm. Pr. Civ. A.581 0. Fr.)

"Usufructul se poate stabili asupra, lucrurilor incorporale, precum
o creanţă, o rentă etc. (Art. 527), ca şi asupra lucrurilor corpofructuarului întâmplată înainte de termenul când usufructul trebuea să se sfârșeasca (ad quem) face să înceteze usufructul înainte de termenul stipulat prin actul constitutiv, (Art, 557.)
„Şerbirea acea pănă într'o vreme îngrădită, dice Art. 683 din codul Art. 683 E.
“Aimaci.
Calimach (527 Austriac), încetează după trecerea acestei vremi,“
) De pildă, dacă va veni o corabie din Asia, si navis ex Asia ve- Condiţie susArt,
merit. (L.21. Dig. Lib. 33. Tit. 2.) In asemene caz, usufructuarul Piniă.
1017 urm.
„non
:
condițiunei
îndeplinirea
după
cât
de
fructe
la
drept
avea
va
nu
vel deficiat.“ (L. 21. Dig.
petet usumfructum anteguam_conditio existat,

Lib. 33. Tit. 2. Vegi şi |. 4. Dig. Lib. 7, Tit. 6.) Comp. şi Demolombe.

X. 254.—Usufructuarul având însă un drept eventual, va putea să
facă toate actele tonservatorii înaintea îndeplinirei condițiunei. (Art.
1016.) Laurent. VI. 359.
2) De pildă: îţi constituesc un usufruct sub condițiune ca constituirea Condiţie re
acestui usufruct să remâe neavenită dacă cutare corabie se va încaz, usufructul se “va deschide de
toarce din Asia. In asemene

îndată, ca și cum

ar-fi fost; constituit pur şi
condițiunei,

ceta, la îndeplinirea

adecă

1019 uri,

simplu, însă el va în-

la sosirea corăbiei din Asia.

3) In caz de usufruct. alternativ, usufructul nu se deschide de cât Usutruct alprin alegerea făcută de cătră usufructuar. În caz de a muri usufructu- tornatiy. Art,
.
arul înainte de a face alegerea, usufructul este stâns. (Art. 557.)
bani
de
sumă
o
sau
usufruct,
un
sau
legat
In caz însă când s'arfi
în deplină proprietate, după alegerea usufructuarului, și el ar fi murit
înainte dea face alegerea, moștenitorii lui nu vor avea niciun drept
asupra usufructului, pentru că dreptul eventual la usufruct s'a stins 0dată cu moartea acelui care singur putea să'] dobândească. Ei vor pu-

tea însă să reclame suma de bani pe care putta s'o aleagă și autorul lor, căci,

când

unul

din lucrurile

datorite sub

ţie
. alternaobliga

tivă piere, celalalt lucru remâne datorit. (Art. 1029-1031.)
VI. 361. Bonachi. Îl. p. 108.
Tipografia Naţională,

Laurent.
35
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1L—TIT.

IIL—CAP.

1.—Art. 520,

consumtibile (Art.526) şi fungibile. EI

vale sau trupeşti,!) fie chiar

poate fi stabilit asupra mobilelor, ca şi asupra imobilelor,?) asupra
unei universalităţi de lucruri, ca şi asupra unui obiect individual.?)
Se poate chiar constitui un usufruct asupra unui contract de arendă
sau de chirie, și chiar asupra unui alt usufruct, ceea ce se întâmplă atuncă când se constitue zestre un usufruct.*) (Art. 1276.)
Dreptul de a participa îu calitate de asociat comanditar la beneficiile realisate de o societate comercială este de asemene suscepțibil de un adevărat usufruct. (Cas. Fr. D. P. 79. 1. 224.) Usufruc-

tul nu poate însă să fie constituit asupra unei servituți. deosebită
de fondul la care

Transcrierea,
usufructului imobiliar. Art.
722, 723 urm,

Pr. Civ.

ea aparţine.5)

Usufructul constituit

(Argum.

chiar asupra unui

din Art.

620.)

imobil își

produce e-

fectele sale între părți numai prin singurul efect al consimțământului, (Art. 971 şi 1295.) Pentrua fi însă oposabil celor de al

treile, usufructul imobiliar cată a fi transcris în registrele tribu1295

nalului.5) (Art.

$ 2, 1801

urm. C. C. şi 722 $3 Pr.Civ.)

1) Servituţile reale nu pot din contra fi constituite de cât asupra imobilelor. (Art. 576.)
2) Usufructul statornicit asupra unui imobil este un drept imobiliar
sau imobil prin obiectul la care se aplică, după cum se esprimă
Art.

471,

de

unde

resultă

a contrario,

ca usufructul stabilit asupra

unor obiecte mişcătoare este un drept real mobiliar. (Vedi supră,
p. 403 și 410. Comp. şi Laureut. VL 330.)
3) „Constibuitur autem ususfructus, non tantum în fundo et cedibus, verut

etiam în servis et jumentis, cceterisque rebus. (L. 3 $ 1. Dig. Lib. 7. Tit.
1. Vegi

Deosebire între cesiunea
unui usufruct

și constituirea
unui usufruct
asupra, altui
usufruct.

Usufrucţul
imobiliar constituit prin
testament tre-

Ducesă
fie transcris.Deosebire de la legea
Belgiană. Art.
722 Pr. Civ.
1801. C. C+
Usufruct legal.

%)

Esistă

şi L.1. Dig. Lib.7. Tit. 5,de usufructu earum rerum etc.)

o mare

între

deosebire

efectele

unui

usufruct

stabilit asu-

pra unui alt usutruct şi efectele cesiunei eserciţiului unui usufruct,

(Art. 534), căci cel dintăi se stânge prin moartea usufructuarului
care are un usufruct asupra unui alt usufruet, pe când dreptul cesionarului trece la moștenitorii sei, și nu se stânge de cât la moartea usufructuarului cedente. Arntz. IÎ. 973.
5) Laurent, VI. 329. Demolombe. X. 261. Marcade. IL. 469. Arntz. ŢI,
973. Mourlon. IL. 1509. Aubry et Rau. IL. $. 226, p. 414
6 Vegi. supră, p. 544, nota 2, la fine.—In Belgia, usufruetul constituit
prin testament nu este supus transcripţiunei, (Art. 1. L, ipotecară
din 1851 care nu vorbește de cât de acte între vid), pe când Art.

1801 din codul Român supune transcripţiunei toate actele translative

de bunuri şi

drepturi

care se pot ipoteca, ear Art.

722 Pr. Civ.

supune de asemene transcriei toate actele prin care se constitue 0

anticresă, o servitute, un drept de usufruct, de us sau de abitațiune, de unde resultă că și testameutele constitutive de usufruct
sunt

supuse

transcrierei.

După rigoarea principiilorși usufructul legal ar trebui transcris,
însă cestiunea este îndoelnică. V. supră, p. 45, tecst și nota 1. Comp.
şi Aubry et Rau. Il. $ 228, p. 418, care nu admite transcrierea.

Reservă de usufruct într”o

Usufructul ce vândătorul sau dăruitorul și-ar reserva asupra imobilului vândut sau dăruit var fi însă supus unei transcripțiuni

vândare.

speciale, transcripțiunea vendărei sau a donaţiunei fiind de ajuns,
căci, în specie, nu esistă două acte, ci unul singur care constată

donaţie sau

DESPRE

DREPTURILE

USUFRUCTUARULUL.—ART.

521,

549

SECȚIUNEA 1.
Despre

drepturile usufructuaruluă.

Art. 521.—Usufructuarul are dreptul de a se bucura de tot felul de
fructe 1) ce poate produce obiectul asupra căruia are usufruct, fie (ele)
naturale, fie industriale, fie civile. (Art. 522 urm. 5440. C. Art. 582 C. Fr.)
Intinderea drepturilor usufructuarului se regulează după voinţa

părților,

în lipsă

adecă

de

după tițlul

stipulațiuni

constitutiv

esprese

în

al usufructului,

şi numal

titlul constitutiv, se vor

aplica

disposițiunele prevădute în secțiunea de faţă. (Comp. Art. 568.)
Drepturile usufructuarului pot fi considerate sub două raportură deosebite: 10 în privința acţiunelor ce'i aparţin; și 20 în
privința fructelor ce el are dreptul de a, percepe.
1

Acţiunele

care

aparţin

usufructuarului.

Usufructuarul are o acțiune personală pentru a dobândi pose- Acţiune perpentru
siunea lucrului supus usufructului contra vândătorului sau dărui- sonală
predarea lutorului, dacă usufructul s'a constituit prin vendare ori danie, sau
crului,

contra moștenitorului debitor al legatului, dacă

usufructul a fost

constituit prin testament. El trebue însă să primească lucrul în
starea în care se găseşte în momentul deschiderei dreptului seu,
fără a avea în această privinţă nici un recurs în contra nudului
proprietar. (Art. 540.)
O dată ce el a dobândit tradițiunea şi posesiunea, lucrului, usu-A

cțiune înrevendicare.

două fapte juridice, vândarea sau donaţiunea şi reserva de usu- Acţiuni pose0ru.
fruct. Dar dacă actul transcris în registre nu face menţiune despre
reseiva de usufruct, acest usufruct nu va fi oposabil celor de al
treile,

remănâend

dreptul

usufructuarului

de a

cere

daune

de la

grefierul tribunalului care n'ar fi îngrijit ca transcrierea actului să se

facă în toată cuprinderea lui. Laurent. VI. 351.—Vegi cu toate aceste
Aubry' et Rau.. Il. $ 228, p. 418, nota 6, care crede că, chiar

la

caz când actul transcris v'ar face mențiune despre reserva, de usu-

fruct,

fie din

eroare,

fie prin

fraudă,

acest usufruct

ar fi oposabil

celor de al treile, remănându-le dreptul de acere daune de la funcționarul culpabil de dol sau de eroare, părere care mi se pare inadmisibilă, pentru că un drept real imobiliar n'are ființă față cu

cei de al treile de cât sub condițiunea de a fi adus la cunoştinţa

')

lor prin publicitatea prescrisă
Aceasta,

este

inesact,

de lege.

căci, deși arborii înalți se consideră

ca fructe, Inesacţitate

totuși usufructuarul nu are nici un drept asupra lor. (Art.
Tecstul mai cuprinde încă și o alta inesactitate, căci el nu
beşte de cât de fructe, şi sunt și producte care nu întră în
goria, fructelor și care, cu toate aceste, aparțin usufructuarului,

cum sunt: produsele minelor,

531.)
vorcatepre-

pietrăriile şi năsipurile ce se găsesc

în esploatare la deschiderea, dreptului de usufruct.(Art. 537.) In
fine, trebue să mai observăm că usufructuarul nu se bucură numai de fructe, după cum prevede atât Art. 521 cât şi Art. 544,
ci dobândeşte chiar proprietatea lor,

de tecst.

CODUL

550

CIVIL.—GARTEA

Vi—TIT.

MI—CAP.. 1. S-a L—ART.

521.

fructuarul are o acţiune reală (actio confessoria) contra ork cărui
detentor al lucrului supus usufructului, pentru revendicarea acestui
lucru. El poate esercita şi acțiunea negatorie, însă, în ori ce caz,
hotărirele pronunţate în contra luă nu sunt oposabile proprietarului, pentru că el n'a auțorisat pe usufructuar a'i compromite drepturile sale.') EL poate, de asemene, dacă e vorba de un imobil,
să esercite acţiunele posesorii în complângere şi în reintegrare
în contra celor de al treile, şi chiar în contra nudului proprietar,
pentru că el posedă usufructul pro s4o şi ca proprietar.2)
Acţiune în
Usufructuarul poate să esercite acţiunele- relative la servituți
grăniţuire,
(Art. 536), şi prin urmare, şi acțiunea în grănițuire (finium regundorum), pentru că acest drept este o servitute de vecinătate. (A. 584.)
Urmărirea
creanţelor.
Numai hotă-

rîrile câşti-

El poate să urmărească debitorii creanţelor grevate de usufruct,
pentru că are dreptul de a se folosi de aceste creanţe.)
2) Arntz. L. 993. Aubryet Rau. Il. $ 230, p. 440.— Hotăririle câştigate de cătră usufructuar, fie pe tale posesorie, fie pe cale petitovie, sunt însă oposabile nudului proprietar, la conservațiunea drep-

gate de usu-

fructuar sunt

oposabile
proprietaru-

turilor căruia el este ţinut a veghea. Aubry et Rau. loco cit. și
VI. $ 769, p. 487. Proudhon. I. 37-39. Laurent. VII. 46 în fine.

2) Laurent. VI. 363 urm. Arntz. |. 993. Aubry et Rau. II. $ 187, p.
133 și $ 230, p. 440.Al. C. Şendre. Proced. Civ. Î. 306 şi 309,
Art. 828 din codul Olandez prevede formal că usufructuarul poate să esercite toate acţiunele reale careaparțin proprietarului. Când deci, usufructuarul este turburat în posesiunea, sa, trebue să distingem în-

Dacă îusuși dreptul nu este

tre turburarea, de fapt şi acea de drept.

contestat, numai usufructuarul are esercițiul acţiunei, pentru că e-

ste posesor

şi i se cuvin

fructele.

Dacă

însuși dreptul este contes-

tat, usufructuarul are două acţiuni; el poate, sau să facă să înce-

teze turburarea, pe cale posesorie, sau să esercite acțiunea petitorie, în virtutea dreptului seu real. Ca păzitor, el are îndatorirea
de a denunța turburarea proprietarului (Art. 554), pentru că și acest din urmă are interes de aşi apara drepturile sale, fie pe cale
petitorie, fie pe cale posesorie. Dreptul proprietarului nu împe-

“dică însă pe usufructuar de a esercita
usurpatorului,
nu

pot

căci

împedica

lipsa de

esercițiul

acţiune

dreptului

acţiunea

confesorie contra

și negligenţa

usufructuarului,

proprietarului
de vreme

ce

şi dreptul lui constitue o proprietate. In genere, usutructuarul va
avea mai cu samă interes de a se judeca cu cei de al treile, de
câte ori va fi vorba de usurpaţiunea posesiune, fiind că prin această usurpaţiune s'ar ataca însuși usufructul. In cât priveşte însă
încălcările de proprietate, el mar avea nici un interes direct, în-

tru cât nu s'ar atinge și drepturile usufructului seu.

rent. VI. 366. Al. C. Şendre, op. ct. 309.

Comp. Lau-

„Şi la Romani, usufructuarul nu avea posesiunea animo domini,
ci o posesiune cu titlu precariii (L. 6. $ 2. Dig. Lib. 43. Tit. 26),
ca şi astăgi (Comp. Art. 1853), şi cu toate aceste, posesiunea să
era calificată de naturalis, de unde resultă că el avea interdictele po-

Dreptul Ro-

man.

sesorie: „Naturaliter videtur possidere îs qui usumfructum habel.“ (L.

,

12. Pr. Dig. Lib. 41. Tit. 2, de adguirenda vel amittenda possessione.)
) Laurent. VI. 369.—La caz de constituirea usufructului prin testaPa

DESRPE DREPTURILE USUFRUCTUARULUI.— ART, 521.
Usufructuarul

va putea

de asemene

să ceară

împărţeala

551
saulmpărțealau-

licitaţiunea obiectului supus usufructului, dacă împărțeala este cuSniructului
in.
mal m
.

neputinţă

(Art.

1388), contra

tuturor

acelora care

ar fio dată cu o neruct

dânsul co-usufructuari în indivisiune în privința, aceluiaşi obiecţ,1) 2ri- Art. 728.
Usufructuarul unei porţiuni, sau chiar a întregei moșteniri n'are Acţiuni care
însă eserciţiul acţiunelor care ar tinde a face să reîntre în moş- no parți
rulitenirea aceluia care a constituit usufructul, bunurile ce nu făceau parte din această moștenire în momentul deschiderei usufructului, precum ar fi deplidă, acţiunea în- anulare, în resoluţiune a

uuei

(Art. 1371

vângări prin clausa de rescumparare
2

Dreptul

usufructuarului

în

privinţa

urm.?) ete.

fructelor.

Usufructuarul, ori care ar fi titlul usufructului seu, are dreptul
de a se folosi (jus utendi et fruendi) de lucrul supus usufructului, cu aceleaşi drepturi și îndatoriri pe care le are şi proprietarul (Art. 517), şi de a dobândi prin percepere proprietatea
fructelor naturale, industriale şi civile.?) (Art. 521.)
ment, el nu va putea însă să esercite acţiunea de cât după ce a dobândit predarea lucrului supus usufructului (Art. 899), de unde
resultă că debitorii nu vor putea să se libereze în mod valabil
plătind creanţa în mânele usufructuarului de cât după ce el ar fi priCu toate aceste,
mit lucrul a căruia usufruct i-ar fi fost legat.—
obiectului
primirei
înaintea
chiar
credință,
bună
cu
plata făcută
supus usufructului, ar fi validă prin
tru că usufructuarul are posesiunea

aplicaţiunea Art. 1097, penaparentă a creanţei supusă

usufructului, deși el nu are posesiunea legală. Laurent. VI. 369.
Cas. Fr. D. P. 68. 1. 155.
ă con1) Art. 728.—Usufructuarul nu are însă acţiunea în împărțeal
ausufructu
contra
în
ar
tra nudului proprietar, nică nudul propriert
propriece
vreme
de
dânșii,
între
indivis
este
nu
rului, căci nimic
Laurent.
tavul are nuda, proprietate, ear usufructuarul numai folosință.
ctuco-usuftu
însă
cum
2.—După
nota
543,
VI. 368. Vegi şi supră, p.
ar pulucru,
aceluiași
l
usufructu
e
indivisiun
în
avea
ar
arii, care
lucrului (Art.
tea să ceară divisiunea, şi la nevoe, chiar licitaţiunea
1388),

tot astfel

și nudii

proprietari

țeala între dânșii, dacă nuda

)

proprietate ar

să provoace împăr-

aparţinea în indivi-

siune la mai multe persoane. Laurent. VI. 368.
p. 440. Comp. şi D.
Laurent. Vi. 370. Aubry et Rau. IL. $ 230,
din Nancy a hoalul
tribun
că
vedea
P. 87. 2. 117, unde se va
nu poate, făiri
moşten
unei
a
sal
univer
l
ctuaru
usufru
târât cum că
lor subunuri
orul
vângăt
pe
oblige
vă concursul nudului proprietar, să
clausa de rescând
bunuri,
aceste
para;
rescum
a
puse usufructului
e. Vedi cu toateacumparare a fost stipulată prin actul de vândar după care usufruc96),
2.
62.
(D.P.
s
Limoge
din
ceste o decisie a curţei
torie relativă la
tuaruil singur ar putea, să esercite acțiunea resolu privința poselucrurile

3

ar putea

cuprinse

în

usufructul seu,

însă

numai

în

_
siunei folosinţei, ear nu și a nudei proprietăţi. or, dice
roduril
ea
uinţar
întreb
„Se cuvine aceluia ce are

Art. 662 Derpt. vechiii
Rom.
şi drept. r
tuturo
a
câştigare
din codul Calimach (511 Austriac), deseverșită

>
-
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CODUL

CILIV.—CARTEA

IL.—TIT. MI.—CAP.

1. S-a I.—ART. 524.

Art. 522, 523. - Care fructe sunt naturale, industriale sau civile? Vedi esplicarea Art. 522,

523,

supră,

p.

470—

Dobândirea

472.

fructelor.

In privinţa dobândirei fructelor, legiuitorul distinge între fructele naturale, industriale şi acele civile: fructele naturale se
dobândesc prin percepere (Art. 524), pe când fructele civile se
socotesc dobândite di cu qi. (Art. 525.)
19 Dobândirea fructelor

naturale. -

Art. 594.—Fructele naturale şi industriale peculese (adecă prinse încă
de rădăcină, după cum se esprimă Art. 465) în-momentul când se deschide dreptul. de usufruct, sunt ale usufructuarului.!) Acele ce se găsesc
în aceeaşi stare când se sfârşeşte dreptul de usufruct, sunt ale proprietarului, fără de a putea, pretinde unul de la altul despăgubire de cheltuelele urmate pentru arături și semănături. Drepturile colonului parțiar
ce vor fi esistat la începutul, sau la finele usufructului nu pot fi vătdmate de disposițiunea precedentă.?) (Art. 465, 484, 522, 529, 534, 1280,
1441, 1466 urm. C. C. Art. 585 C. Fr.)

Când se consideră fructe-

Fructele naturale se dobândesc prin percepere, adecă prin separarea lor de pământ, după cum se esprimă Art. 480 din codul
Italian.
Pănă la deslipirea lor, ele făcend un singur trup cu pământul (pars fundi), sunt imobile prin incorporaţiune, şi ca atare,
aparţin proprietarului fondului. (Art. 465.) Dreptul usufructuarului
la fructe este deci tot-deauna un drept mobiliar, cu toate că dreptul însuși al usufructului este imobiliar, de câte ori el are de obiect
un imobil. (Comp. Cas. Fr. D. P. 63. 1.312.)
Fructele vor fi considerate ca percepute de cătră usufructuar,

le ca peree_ Sau de cătră posesorul de bună credință (Vegi supră, p. 481), chiar

pute? Deose- dacă ele ar fi fost deslipite de pământ fără voea lui, de pildă, prin
bire dela dre- _______
ptul Roman.

”

|

foloaselor, a, rodurilor, a veniturilor și a sporirilor lucrului, a că-

ruia el are întrebuințarea. „Omnis fructus rei ad fruchiarium pertimet.“ |. 7, Pr. Dig. Lib. 7.Tit.1.—V. L.7$1 şi L. 9, loco cit.
Jnesactitate
de tecst.

') Şi trebue adaos, dacă ele au fost percepute în timpul usufructului.
Mecsul nostru este deci reu redactat, căci fructele, pănă la deslipirea lor de pământ, fac un singur trup cu lucrul ce le a produs,
şi ca atare, aparțin proprietarului. Fructus pendentes pars fundi
videntur, după cum se esprimă L. 44. Dig. Lib. 6 Tit. 1. Usufructuarul are deci numai dreptul de a'și le însuși prin separaţiune.

Acelaşi viciii de redacţiune esistă şi în tecstul francez. Laurent
(VI. 383) dice că voința legiuitorului de a atribui fructele usufruc-

tuarului numai prin percepere reesă în deajuns din $ 2 al art.
524. Aşa este, însă nu mai puţin adevărat este că legiuitorul nu
se esprimă în mod corect.—Art. 480 din codul Italian gice că fructele neseparate în momentul deschiderei usufructului de. lucrul
care le-a produs aparţin usufructuarulei, înțelegând prin aceasta
că el este în drept de a le percepe.
|
2) Cuvinţele subliniate sunt de prisos, după cum vom vedea înfră, p. 556.
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o fortună, sau prin faptul unor furi care le-ar fi lăsat pe câmp.
Soluţiunea dreptului actual] se deosebeşte deci în această privință
de acea admisă la Romani, unde usufructuarul nu dobândea fructele
de cât prin faptul perceperei, !) deslipirea lor de pământ fiind
suficientă numai pentru posesorul de bună credință. (L. 13. Dig. 7. 4.)
Usufructuarul va avea deci dreptul de a percepe toate fructele
sar găsi încă prinse de
care în momentul deschiderei usufructului
rădăcini, şi proprietarul

nu va avea

drept

de cât la partea de re-

coltă percepută de dânsul. (Vegi L. 27. Pr. Dig. Lib. 7. Tit. 1.) De
asemene, moştenitorii usufructuarului care sar fi severșit din viaţă
înaintea perceperei tuturor fructelor, nu vor avea drept la recolta
care sar găsi prinsă de rădăcini în momentul morţei autorului
lor, chiar dacă fructele remase încă alipite de pământ ar fi coapte
(Vegi L.8 în fine. Dig. Lib. 35. Tit 1 şi Instit. $ 36 în fine,

Lib. 2. Tit. 1), şi dacă usufructuarul

ar fi fost împedicat de a le

sau
percepe prin un caz de forţă majoră, de pildă, o inundație,
529.)
şi
524
465,
Art.
din
(Argum.
?)
invasiunea unei armate străine.
5

perceperit. Dreptul Ro„Julianus at, Jructuarii fruetus tune fieri, cum e0s
decesserit, man şi dreps,
percepti
tamen
m
nondiău
us,
Et ideo, licet maturis fructib
nbur, “ tul vechii.
acquiru
tatis
ad herdem ejus non pertinent, sed domino proprie
se

1, unde
(L. 13. Dig. Lib. 7. Tit. 4. Vegi și Instit, $ 36, Lib. 2. Tit. frucbuun
aliter
non
,
pertinet
fundi
ctus
ususfru
qucm
dice: „Is, ad
„Această. soludominus efficietur, quam si e0s ipse perceperit.
Rodurile
ţiune:“
legisla
noastră
vechia
în
și
țiune pare a fi trecut
670 din
Art.
dice
strâns,
care la sfârșitul întrebuințărei nu sau
semănăşi
,
necosită
earba
precum
),
codul Calimach (519 Austriac
tarului, cu înturile nesăcerate, şi rodurile neculese, se cuvin proprie or, ca unui
roduril
ul
ințător
intrebu
datorire însă să plătească la
|
luă, toate cheltuelele.
stăpânitor cu bună, credință, sau la moştenitorii țiune între fvuc- Deosebire de
distinc
această
că
Dl. Bonachi (II. p. 114) crede
de legiuitorul actual, la dreptul
tele separate şi percepulea fost admisă şi
e naturale de cât prin n aparenţă
şi că, la noi, usufructuarul mar dobândi fructel
orul nostru
perceperea

lor, întemeindu-se

pe

împrejurarea

că legiuit

francez prinse de ră2 tradus cuvintele corespundătoare din codulmotivul care ar fi făcut

dăcini prin cuvântul neculese. Nu văd însă
ă pe care Pothier cu
pe legiuitorul nostiu să consacre o doctrin actual a fost lucratcu
Codul
drept cuvânt o califică de subtilitate.
scurt pentru ca să dăm
prea puţină îngrijire şi întrun timp prea vom căuta bine, nici nu
atâta însemnătate unui cuvânt care, când Legea, întradevăr, trene poate conduce la asemene conclusiune. a xeproduce dreptul Roea
buea să fie mai categorică, dacă înţeleglegiuitorul a înţeles fructele
e
necules
fructe
prin
că
dar
Cred
man.
şi împrejurarea că aceste
prose de rădăcină (pendentes, stantes) fost reproduse în Art, 524
mau
cuvinte, care se găsesc în Art. 465,
la o modificare pe care de
nu este suficientă pentru a conchide
Pe
_
altminterea nimic no justifică.
nar
regulă
Această
39.
VI.
.
2) Demolombe. X. 368, 369. Laurent
pus
fost
fi
ar
„usufructuarul
suferi escepţiune de cât atunci când
tarului
proprie
faptul
însuși
prin
în heputință de a percepe fructele

cit. 393.
sau a moștenitorilor sei. Laurent, loco

|
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Perceperea,
fructelor înainte de coacerea lor.

GIVIL.—OARTEA

U.—TIT. II.—CAP.

1. S-a L—ART.

524.

In cât priveşte efectele vândărei fructelor prinse de rădăcini
făcută de cătră usufructuar, vedi îmfră, esplic. Art. 534.
Proprietarul va putea percepe fructele, chiar înainte de coacerea
' lor, dacă asemene oprire nu i s'a făcut prin actul constitutiv

al usufructului, și usufructuarul este obligat a primi lucrul în starea in care el se găseşte (Art. 540), pe când usufructuarul în genere trebue să perceapă fructele la timpul cuvenit.!) .

Critică la adresa legiuitorului.

- Usufructaarul profită deci de semănăturile şi arăturile proprietarului, ear proprietarul de acele ale usufructuarului, fără a putea pretinde unul de la altul vre-o despăgubire, tecstul Art. 524
fiind formal în această privinţă. Această disposițiune, reprodusă
atât în codul Italian (Art. 480), cât și în codul Olandez (Art. 809),
face o escepţiune la regula înscrisă în Art. 484, după care fructele nu esistă de cât după deducerea cheltuelelor: Pructus non
întelliguntur nisi deductis impensis. Ea este însă nedreaptă, cel
puţin în privinţa usufructuarului, în detrimentul căruia proprietarul

se îmbogățește. Intr'adevăr, că usufructuarul să nu. datorească nici

o despăgubire proprietarului pentru fructele care se găsesc în picioare (stantes) în momentul deschiderei usufructului, aceasta o
înțăleg, căci, sau usufructul a fost constituit fitulo gratuito (prin donaţiune ori testament), şi atunci proprietarul se presupune că a voit
să avantajeze pe usufructuar, dându'i lucrul în starea în care el
se află (Art. 540); sau usufructul a fost constituit fitulo Oner0s0,
adecă prin vEndare, schimb, transacţiune etc., şi în asemene caz,
el a avut în vedere fructele prinse de rădăcini şi le a pus în preţ.

În

cât priveşte

usufructuar,
bui

să nu

însă

semănăturile

situațiunea
primească

și arăturile

făcute de

cătră

este cu totul alta, şi -proprietarul ar tre-

la stângerea

usufructului

lucrul

seu

înapoi

388 şi 392—Cutoate

aceste,

de cât plătind usufructuarului cheltuelele făcute de dânsul, pentru
că proprietarul profită de aceste cheltueli şi se îmbogățește în
Fructele care
se pot

perce-

pe înainte de

coacere.

') Demolombe.

X. 370.

Luurent. VI.

sunt oare care fructe pe care usufructuarul le ar putea percepe, chiar
înainte de deplina lor maturitate, precum maslinele, (olea immatura lecta), fânul (fenum immaturum cesum) etc. El va avea deci
dreptul să perceapă aceste fructe la timpul când ele se percep de
fie care proprietar, căci el are dreptul de a se folosi ca şi însuși
proprietarul. (Art. 517,536, 537.) Demolombe. loco cit. Laurent. loco

cit. Vediși legea 48 $ 1. Dig. Lib. 7, Tit. 1.—Usufructuarul care ar

fi perceput o recoltă chiar înaintea timpului oportun, n'ar
nici o despăgubire proprietarului, dacă el nu s'a sevârșit din
înaintea timpului când recolta trebuea culeasă, căci atunci
adus nici o jignire proprietarului. Moștenitorii sei ar trebui
să despăgubească pe proprietar, în caz când autorul lor sar
vârşit din viaţă înaintea timpului când fructele trebueau
percepute, pentru că, în asemene caz, s'ar fi adus o pagubă
proprietarului. Demolombe. loco cit,

datori
viaţă
el n'a:
însă
fi sesă fie
reală
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dauna
turile
părți,
clarat
legea
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usufructuarului.!) Cu toate aceste, legiuitorul ă jertfit drepusufructuarului în dorința de a stârpi contestaţiunele dintre
şi a evita ori ce socoteli asupra fructelor, după cum a deformal tribunul Gary, rațiune care nare nici un sens, căci
nu mă poate lipsi de un drept, sub cuvânt că eserciţiul a-

cestui drept ar da loc la oare care dificultăți.
Trebue
Sgula

-

însă

înscrisă

în

să notăm
Art..

484

că Art
de

524

câtâti în

|

nu face escepţiune
ivi
privința

i
raporturilor

la re- Dreptul la

despăgubir
;
cel ede
pentru
dintre

proprietar şi usufructuar, de unde resultă că dacă cheltuelele de al treile.
semănătură sau de arătură au fost făcute de o a treia persoană,
această persoană va avea drept la o despăgubire, care se va plăti
de cătră acel ce se va folosi de recoltă.?)
In fine, ultimele cuvinte ale Art. 524 prevăd că drepturile colo- Colon par-

nului parțiar?) de a percepe o parte din fructe ce vor fi esistat

țiar.

la începutul sau la finele usufructului nu vor putea fi atinse prin
disposiţiunele de mai sus, ceea ce însemnează că colonul parţiar stapilit de cătră proprietar înaintea deschiderei usufructului va, tre-

pui să fie menţinut

de cătră usufructuar, care primește lucrul în

vechii
2) Acest sistem este formal admis prin Art. 670 din codul Calimach,Dreptul
dreptul
și
621
Art.
şi
Comp.
1.:
nota
553,
p.
supră,
(519 cod. Austriac.) Veţi
din

Ante-proiectul de revisuire carele sevede redactat tot în acest

sens.—La
părere că

SO

Romani, cestuniea este controversată: 1% Unii sunt de
nică usufructuarul, nici proprietarul nu ar avea drept la,

vre o despăgubire, ca şi astădi (Argum. din Legea 34 $ 1. Dig. Lib.
7 Tit. 1 şi L. 9 $ 1. Dig. Lib. 19. Tit. 2.) Molitor. Servitudes. 56.
Van Wetter. Droit civil annote d'apres le dorit Romain, P. 76.—20
Ear alţii aplică principiul că fructele nu esistă de cât după deducerea

cheltuelelor.

Argum.

din L. 46.Dig.

Lib. 22. Tit.

1, unde se

ur ipsos
gice: „Quod în fructus redigendos impensum est, non ambigit
3. DuTit.
5.
Lib.
Dig.
5.
$
36
L.
şi
Vedi
debere.“
fructus diminuere
429.
428,
p.
IL.
ete.
caurroy.]. 162. Le Clercg. Droit Romain
mbe. X. 373.
2) Demante. II. 423 bis. II. Marcadâ. II. 476. Demolo 402. Laurent.
I)
(partea
II.
r.
'Toullie
428.
230,p.
$
IL.
Rau.
et
Aubry

asemene drepVL 385. Bonachi. II: p. 116.—Usufructuarul va avea de plătit
celui de
fi
ax
el
ce
lele
cheltue
tar
proprie
la
da
tul de-a cere

proprietarul ar
al teile la deschiderea usufructului, după cum şi
de dânsul
plătite
lele
cheltue
tuar
usufruc
la
de
fi în drept de a cere
care ar fi
treile
al
de
cei
e
priveşt
cât
In
tului.
usufruc
la finele
seminţele, ei vor
făcut cheltueli de arătură sau care ar fi dat fie în contra crediavea, fie în contra creditorilor usufructuarului, le conferă asupra retorilor proprietarului, privilegiul ce Art. 1730

. VI. 384
clotei. Vedi Demolombe. X. 373 în fine. Laurent
(Usu/ruit, 84),
Genty
aceste
toate
fine. Duxanton. IV. 530. Vegi cu
cât în contra
de
privilej
avea
n'ar
treile
de al

după care cei
,
,
!
creditorilor proprietarului.
parţiar.
Colonşul
nda
are
parțiar.
colon
prin
e
înţeleg
3) Art. 824 ca și Art. 468
. (Art. 1466 urn,)
care plăteşte câștiul în o parte din fructe (dejmă)
2.
nota
392
Vegi supră, p. 890, nota 2, şi p.
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starea în care el se găseşte')

(Art.

1. S-a L—ART.

540),

524, 525,

după cum şi vice-versa

colonul parţiar stabilit de cătră usufructuar înaintea încetărei usu-

fructului va trebui să fie menținut de cătră proprietar, pentru că,
după Art. 534, usufructuarul poate obliga în oare care limite pe
nudul proprietar prin contractele de arendă consimţite de dânsul.?)
Legiuitorul nu se ocupă de casul când arendarea n'ar fi fost
făcută pe fructe, ci pe bani (Art. 1454 urm.), pentru că atunci
Inutilitatea $
ultim al Art.
524 privitor

suntem în ipotesa prevădută de Art. 525, câștiul fiind un fruct civil.
Trebue însă să observăm că ultimul paragraf al Art. 524 re-

lativ la colonul

parțiar este de prisos,

căci şi fără

dânsul, pro-

la colonul par-prietarul trebuea să, respecte contractul de arendă încheiet de usufruc-

“tuar în limitele Art. 534, după cum şi usufructuarul trebuea să respecte
contractul încheiet de cătră proprietar. Deci, dacă un colon parțiar
esistă asupra fondului la deschiderea usufructului, acest colon va
împărţi fructele.cu usufructuarul conform contractului; dacă asemene colon esistă, din contra la încetarea usufructului, acest colon
va împărţi fructele cu proprietarul in tot timpul contractului de arendă.

țiar,

20 Dobândirea fructelor civile.
Art. 525.— Fructele civile se socotesc dobândite di cu di, şi se cuvin usufructuarului în proporțiune cu durata, usufructului seu. Aceasta re-

gulă se aplică la arengi,

la chiriile caselor și la alte fructe civile.3) (Art.

523, 527, 542, 543, 994, 1088, 1280, 1413, 1586 şi 1859 modif. prin L.

“din 10 Dechembrie

1882, 1639, urm. 1649,

1907

C. C. Art. 586 C. Fr.)

Fructele civile, adecă acele prevădute de Art. 523, se dobândesc di cu di, în proporţiune cu timpul cât ține usufructul. Așa
de esemplu, dacă presupunem că eu am usufructul unui imobil
care aduce un venit de 366 lei pe an, voi dobândi pe fie-care
di câte un leu, adecă a 365 parte din usufruct, fracţiunele
mai mici de o di nesocotinduse. Eu nu voi putea însă cere plata
usufructului meu în fie-care di, ci numai la termenele stipulate
prin contractul de chirie, obicinuit la Sf. Gheorghe şi la Sf. Di-

mitrie;

de

acea

legiuitorul

nu

dice

că fructele

se dobândesc, ci se

1) Contractul sub semnătură privată consimţit de cătră proprietar ar
trebui să aibă dată certă pentru a putea fi opus usufructuarului.
(Art. 1182.) Arntz. IL. 977.

Dreptul

man.

Ro-

*) La Romani, colonul parţiar sau arendașul ordinar care ar fi esistat

la începutul sau la încetarea usufructului nu putea să, esercite drepturile sale de cât contra părţei cu care contractase, sau contra moştenitorilor sei, afară de casul când usufructuarul la întrarea sa în
folosință s'ar fi obligat a respecta, arenda sau închirierea, începută:
„Sed

ad

eremplum

venditiones,

nisi fuerint

(pensiones- jam

anlea

locatorum agrorum) specialiter exceptie, potest usufructuarius con„ ductorem repellere.* (L. 59 $ 1. Dig. Lib 7. Tit.
1.)
3) Cuvintele subliniate în tecst sunt de prisos, de vreme ce. Art. 523
clasifică chiriile caselor şi arendile moșiilor între fructele civile.

-
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socotesc dobândite di. cu qi. Codul Calimach cuprinde o disposiţie
identică.!) Această regulă este aplicabilă nu numai la chiriile ca-.

selor, dar şi la arendile

moșiilor?) In dreptul vechiii al Franciei,

din contra, câştiurile unei moșii considerânduse ca echivalentul
fructelor naturale produse de pământ, nu se dobândeau de usufructuar de cât în proporţiune cu fructele naturale percepute de
arendaș în cursul usufructului, soluţiune care era, adevărată şi în
dreptul Roman. (Vedi înfră, nota 1, la fine.).
Dacă usufructuarul, în loc de a consimţi la finele contractului
preferă

o nouă arendare,

caz, fructele

fondul

esploateze

ne mai fiind civile, ci naturale,

lor de pământ,

separarea

să

potrivit

în asemene

însuşi,

elle va dobândi prin
|

Art. 524.

Drepturile usufructuarului asupra lucrurilor care se consumă
prin întrebuințare (primo usu).—Quasi-usufrucet.
Art. 526.—Dacă usufructul cuprinde lucruri (mișcătoare) cu care nu
se poate

cine-va

„Celelalte

:)

servi fără a le consuma,

bani,5) grâne,

dobândile banilor, câştiurele,

folosuri, precum

> Căroa termen

precum

nu se împlinise

băuturi,

chiriile etc. Drept. vechiit

la sfârșitul întrebuințărei,

dice fi dreptul
Oman.

Art. 671 din acest codice (519 în fine Austriac), se împart între
proprietarul lucrului și întrebuințătorul rodurilor, după analogia
vremei ce s'au întrebuințat.“ Vedi şi L. 9 $ 1.Dig. Lib. 19. Tit,
2, precum şi L. 26. Dig. Lib. 7. Tit. 1,care face aplicațiunea aceliaşi regule pentru fructele civile altele de cât arendile moșiilor.
In cât priveşte aceste din urmă fructe, usufructuarul unui fond
rural

2

colon

3

dat în arendă

avea drept

la arendă

numai

în proporţiune cu

Vegi
fructele percepute de cătră arendaş în timpul usufructului. deci
depărtat
sa
Calimach
l
1—Codu
L. 58. Pr. Dig. Lib. 7. Tit.
în această privinţă de la dreptul Roman.
să fie a- Colon parPentru ca Art. 525 să fie însă aplicabil, se cere ca moşiaArt. 1466
țar.
(Vegi
fructe
pe
nu
ear
urm.),
1454
(Art.
rendată pe bani
o
sunt
nu
arului
propriet
dă
urm.), căcă fructele ce colonul parțiar
arendat unul
avendă, ci fructe în natură. De câte ori deci, fondul
parțiar

va fi grevat

de usufruct, usufructuarul

va avea drept

după perla partea de fructe cuvenită proprietarului, însă numai
în mostânge
s'ar
l
usufructu
Dacă
colon.
cătră
de
ceperea lor
cuvor
se
ele
rădăcini,
de
mentul când fructele ar fi încă prinse
X.
Domol.
399.
VI.
Laurent.
524.
Art.
potrivit
veni proprietarului,
coun
de
ază
esploate
386. Mourlon. I. 1524.—Dacă fondul nu se
aplicabil, chiar dacă
lon parțiar, ci de un arendaş, Art. 525 va fi
de bani. Fructele
loc
acest arendaş va plăti arenda în fructe în caz după mercuriale
asemene
în
“date de arendaş ge vor preţelui
această sumă qi cu di,
(Art. 1145 $ 2), şi usufructuarul va dobândi
be. loco cil.
Demolom
cu titlul de fructe civile. Vedi Laurent,

că banii nu sunt din Inesactitate
Laurent observă cu multă dreptate (VI. 410)Clasifica
rea banilor în- de teost, Con
firea lor consumptibili, ci numai fungibili.
i conce legea face
tre lucrurile consumtibile provine din confusiunea are, confusi- sumtibile şi
şi fungibile sau cheltuito
între lucruvile

une

care

nu

consumtibile

este ertată, după

cum

am

vădut supră,

p. 378,

nota

2

fungibile.
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CODUL

CIVIL. —CARTEA

I1.—TIT. NI.—CAP.

1. S-a L.—ART: 526,

usufructuarul are dreptul de a dispune de ele,!) însă cu îndatorire de
a le înapoia în aceeaşi cantitate, calitate şi valoare?) sau preţul (lor) la
sfegritul usufructului. (Art. 521, 542, 557 urm. 1145, 1243, 1245,1509,
1576,

1584,

1585

urm.

C. Civ.

Art.

587

C.F.)

E

Prin natura sa, usufructul nu poate fi statornicit asupra
rilor consumtibile sau cheltuitoare, precum lucruri de a le
cărei, b&uturei, lemne de foc, lumănări etc., căci nu se poate
substanța lucrului spre a se restitui proprietarului. (Art.
Cu toate aceste, iegiuitoruladmite că asemene lucruri pot să
puse la un drept analog usufructului, care la Romani se

lucrumânpastra
517.)
fiesunumea

quasi-usufruct.5)
Lucrurile cheltuitoare care fac obiectul quasi-usufructului trec
în deplina proprietate a quasi-usufructuarului (proprietas ad. usumfructuarium transferri debet) (L. 7. Dig. Lib. 7. Tit. 5), el avend
dreptul de a le nimici substanţa, fără ca nudul proprietar să mai
aibă vre un drept asupra lor,*) căci, la finele usufructului, quasi-usuşi în care

cade, nu

numai

legiuitorul

mach. (Art. 386, 397, 661, 1326, 1330.)

actual,

dar şi codul

Cali-

1) Ear nu numai de a le înfrebuința (usus),după cum greşit se esprimă atât codul Italian (483), cât și acel francez (587), căci usu-

fructuarul are dreptul de a desfiinţa substanţa lucrurilor consump-

tibile (abusus). Teestul nostru este deci mai bine redactat de cât acel

francez, pentru că am ţinut cont în mareparte de observaţiunele
lui
Marcadă

(ÎI, 484.) Vedi

şi Demolombe.

X. 289.

*) Acest cuvânt ar trebui eliminat din tecst ca întrebuințat din eroaDreptul Roman și dreptul vechiii.

ve. (Comp. Art. 1576, 1584.) Vediși infrâ,p. 559, nota 1.
5) Și la Romani, mai întăi, lucrurile cheltuitoare nu puteau face obiectul unui usufruct, nam he res negue naturali ratione, negue civili,
recipiuni usumfructum. (Instit. $2 ab înitio, Lib. 2 Tit. 4.) Mai târdiu însă, usufructul a fost întins de senat, ubilitatis causa, şi la lucvurile cheltuitoare, sub îndatorire însă pentru usufructuar de a
da cauțiune. V. Instit. loco cit. şi L. 1, 5, 7, 10—12. Dig. Lib.7.
Ţit. 5.

Deosebiriînîre usufruet

. a

„Pentru

lucruri

cheltuitoare,

dice

Art.

661

din

codul

Cali-

mach (510 Austriac), cu nepotrivire se dice întrebuințarea luerurilor și a rodurilor, căci la acest fel de lucruri, ca o ființă se s0cotește câtimea sau preţul lor, care se întoarce proprietarului acestor lucruri. Drept aceea, dacă are cineva întrebuinţarea rodurilor a ast-fel de lucruri, poate să le întrebuinţeze după a sa plăcere.“

4) “Intre adevăratul usufruct şi quasi-usufructul esistă deci următoarele
deosebiri:

10 usufructul ordinar conferă usufructuarului numai o des-

membrare a proprietăței (jus utendi et fruends,), pe când quasiusufructul transferă întreaga proprietate (jus utendi, fruendi et a-

butendi) ; 2” usufructuarul trebue să restitue același lucru pe care

Pa primit, de unde resultă că dacă lucrul a perit prin caz fortuit,
el este liberat, consecinţele perderei privind numai pe nudul pro-

prietar,

potrivit

regulei:

res perit

domino

(Art.

1102,

1156),

pe

când quasi-usufructuarul devenind proprietar al lucrului, perderea
acestui lucru îl priveşte numai pe dânsul, ear nu pe nudul proprietar:
casum sentit dominus.— Deci, dacă lucrul supus unui adevărat usufruct a dobândit în cursul usufructului o valoare mai mare,
ea va

DESPRE QUASI-USUFRUCT.—ART, 526,
fructuarul nu este
lentul

seu, adecă

559

ţinut a restitui lucrul ce a primit, ci echivaun lucru de aceeaşi specie, în aceeași câtime, (gre-

utate şi măsură) şi calitate',) sau preţul seu în numerar. (Art. 1585.)
Quasi-usufructul are deci multă analogie cu împrumutul lucrurilor
consumtibile. (Art. 1576, urm. 1584, 1585.)
Ce trebue să înţelegem însă prin ultimele cuvinte ale Art. 526? Quasi-usu-

In Francia, sunt mai multe sisteme: Toullier (II, partea IL, 398)fructuarulare
şi Proudhon

(III.

1006

urm.)

cred

că quasi-usufructuarul

are o- alternate?

bligaţiunea. alternativă de a restitui, la finele usufructului, sau lu- Controversă,
crul în aceeaşi câtime şi calitate, sau valoarea ce acest lucru avea în momentul constituirei usufructului (Comp. Art. 1026-1033);

ear

alţii

cred

că

usufructuarul

ar avea

alegerea,

și valoarea lui din timpul constituirei usufructului,

şi valoarea acestui lucru în momentul

între

nu

lucrul

ci între lucrul

încetărei usufructului,*) pă-

profita nudului proprietar, fiind că el suferind pagubele trebue să
se bucure și de foloase, pe când quasi-usufructuarul fiind obligat
a restitui echivalentul lucrurilor primite, puţin importă dacă aceste
lucruri s'au îmbunătăţit, s'au deteriorat ori au perit cu totul. Mourlon. 1. 1526. Laurent. VI. 407.
"> Art. 526 mal cere încă ca lucrul restituit să aibă aceeaşi valoare, Inesactitate
Eli-

de tecst.
ceea ce cu greu: se va întâmpla, pentru că productele schimbându- ae
din
pentru
constituit
fiind
uctul
quasi-usufr
şi
,
împrejurări
după
şi preţul
A
porumb
de
chile
100
ca
admis
un timp oare care, este greu de

— oare.
sau de grâu, bună oară, vor avea astădi aceeași valoare pe care
învaloare
Cuvântul
o aveau în momentul constituirei usufructului.
scris în Art. 526 find deci consecința unei negligenți. de vedacel nu
țiune trebue considerat ca nescris, cu atât mai mult cu cât
mare
o
are
care
ui
împrumutul
titlul
se mai vede întrebuințat la
Laurent.
1584.)
urm.
1576
Art.
(Comp.
uctul.
quasi-usufr
cu
analogie
X. 294 etc.
VI. 409. Mourlon. [. 1351. Marcad6. II. 485. Demol.
Pret.
Troplong.
3.
nota
şi
tecst
470,
p.
236.
$
Il.
2) Aubry et Rau.
€.
Mass6-Verg
3159.
IV.
“219. Socidte. IL. 590 și Contrat de mariage.
BoD-lui
opiniunea
şi
fi
a
pare
Aceasta
8.
II. p. 126şi 127, nota
(T. II. p.
nachi, cu toate că D-sa nu se pronunţă în mod espres.
Demol.
1029.
Î.
Arntz.
408,
VI.
122)—In fine, după alţii (Laurent.
426 bis
II.
Demante.
168.
IL.
Ducaurroy.
1530.
[.
X, 993. Mourlon.
ipotese: 10 sau
Î. Marcad6. IL. 485), Ast. 526 ar cuprinde două
preţeluire,
prealabilă
o
după
i
ructuarulu
lucrul a fost dat quasi-usuf
estimatio
-regula:
după
şi atunci el fiind considerat ca cumpărător
lupreţul
restitue
să
trebue
1945),
Art.
facil venditionem. (Comp.
obiecface
care
lucrul
crului (Argum. din Art. 1509 $ 3); 20 sau
o preţeluire, şi în asetul quasi-usufructului i-a fost dat fără nici restitue un lucru de amene caz, quasi-usufructuarul ar trebui să
să se libereze
ceeași specie, câtime şi calitate, debitorul neputând 1100), soluțiune
(Art.
datorește
se
ce
ceea
cât
de
plătind alt ceva
7. Dig. Lib. 7. Tit. 5),
care era admisă şi în dreptul Roman (L.

şi care se vede formal

admisă astăgi, atât în codul

483), cât și în Ante-proiectul

Italian (Art.

de revisuire. (Art. 623.) Această pă-

admite și în dreptul
pere ar_fi foarte logică şi aşifi dispus a o este
că tecstul nostru
ceea ce mă face însă a 0 respinge
nostru;

CODUL

560

rere care

1. S-a L—ART. 526, 528,

CIVIL.-—O0ARTEA I.—TIT. II.—CAP.

mi

se pare mult mai juridecă la noi de cât în Francia,

pentru că tecstul nostru vorbeşte de

lucrului

prețul

la sfârșitul

usufructului, fără a deosebi aceste cuvinte prin o virgulă, ca în
tecstul francez. (Vegi şi supră, pag. 559, nota 2.) Trebue să recunoaştem însă că de multe ori va fi foarte greu în practică de a

se preţelui valoarea unor obiecte care nu'şi mai ai ființă.

Legiuitorul confunde lucrurile consumptibile cu acele fungibile
sau cheltuitoare (Art. 1145), confusiune de care trebue să ne ferim (vegi supră, p. 378 nota 2 șip. 557, nota 3); însă remâne bine

Lucruri fungibile.

înțăles că nu numai
teare pot face
Demolombe. X.
Despre

lucrurile consumtibile, dar şi acele

obiectul unui quasi-usufruct.
287. Mourlon. |. 1532.)

lucrurile

(Laurent.

cheltui- -

VI.

410.

neconsumtibile care se strică şi se ponosese
cu vremea şi cu încetul.

Art. 528.—Dacă usufructul cuprinde lucruri !) care, fără a se consu-

ma îndată, se strica după vreme (sau mai bine dis, cu vremea, ori cu încetul) prin întrebuinţarea lor, precum rufele, (sau mai bine dis, rufe),
mobilele casei, (sau mai bine dis, mobile- din casă), usufructuarul are

dreptul de a se sluji cu dânsele pentru întrebuințarea la, care ele sunt

destinate, și nu este obligat de a le înapoia la sfârşitul usufructului,
de cât în starea ce se vor afla, însă nestricate din dol sau culpă. (Art.
397, 517, 534,543, 555, 556, 998, 1156, 1102, 1274, C.C. Art. 589 C.Fr.)

Legiuitorul

distinge

între

consumtibile:şi acele care,

lucrurile-

fără a se consuma de îndată, se strică și se ponosese cu vreme
şi cu încetul. Cele dintăi nu sunt susceptibile de un adevăratusufruct (verus ususfructus), pentru că întrebuințarea lor le nimiceşte substanța (Art. 526), pe când cele de al doile sunt supuse

unui adevărat drept de usufruct,?) de unde resultă că usufructuarul unor lucruri care se strică cu încetul prin întrebuinţarea lor,
„precum rufe,5) albituri, mobile etc., nu devine proprietarul lor, ca
traduce cuvântul estimafiune, care se vede în codul francez, prin
cuvântul preț care însemnează valoare, şi Laurent respinge sistemul intermediar pe care lam admis mai sus tocmai din causă

că legiuitorul francez întrebuințează

Art. 528 nu se
aplică la imobile prin des-

)

imobilisate

tinație.

Quasi-usufruet,

Dreptul

man.

Ro-

”)

:)

cuvântul

estimațiune sau pre-

feluire în loc de valoare sau preț, după cum se esprimă tecstul nostru.
In Art. 528, ca şi în Art. 526, este vorba numai de lucruri mişcătoare, încât această disposiţiune nu poate fi aplicabilă mobilelor
prin

destinaţie

(Art.

467

urm.), cărora

se vor aplica

toate regulele privitoare la usufructul imobilelor. Laurent. VI. 406.
Demoiombe. X. 305. Proudhon. III. 1155:
Nimic n'ar împedica însă pe părți de a constitui asupra acestor
lucruri un quasi-usutruct. Această intențiune trebue însă să resulte
din titlul constitutiv, căci la caz de îndoeală, usufructul lucrurilor

care se strică cu vreme prin întrebuințare va fi privit ca un adevărat usufruct. Mourl. Î. 1534. Laurent. VI. 404. Demol. X. 306.
La, Romani,

tecstele se contradic,

căci

usufructul

veșmintelor

era

considerat în unele casuri ca un adevărat usufruct (vedi Legea 15 $

N

LUCRURI CARE SE STRICĂ CU VREME.—ART. 528.

561

în casul Art. 526, ci are numai dreptul de a le întrebuința la
usul destinat, ) după natura lucrului sau voinţa proprietarului.
Lucrurile constituite astfel în usufruct nu vor putea decifi urmărite de cătră creditorii usufructuarului, pentru că el nu este
proprietarul lor esclusiv.
Usufructuarul

va

trebui

să restitue

aceste

lucruri

la finele

u- Restituirea

sufructului, oricât de stricate şi de ponosite ar fi din causa în- Iuerurilor la
trebuinţărei lor, fără a avea în această privinţă nici o respun- fructului
dere. Deci, dacă lucrurile supuse usufructului au perit din causa
întrebuinţărei lor, însă fără dolul sau culpa usufructuarului, el este liberat, neavând nimic de restutuit.?) (Art. 1102, 1156,1274.) „Dacă preţul lucrului șerbitor se va micşora fără vicleșugul sau lenivirea în4 și 5. Dig. Lib. 7. Tit. 1, Legea 9 $ 3, Dig. Lib. 7. Tit. 9), ear
în alte casuri, ca un quasi-usufruct. (V. Instit. $ 2 în medie. 2. 4.)
:) Usufructuarul nu poate deci schimba destinațiunea acestor lucruri
(Art. 517), afară de casul când părţile ar fi înțeles a constitui asupra lor un quasi-usufruct. (Vedi sapră, p. 560, nota 2,)
EI va putea însă în toate casurile să închirieze lucrurile supuse Dreptul usuusufructului, cu toate că aceste lucruri n'ar fi destinate la în- fructuarului
chiriere,

căci

puţin

importă

dacă

usufructuarul

sau un

altul se va de a închiria

puse usufrucfolosi de ele. (Argum. din art. 534, unde se vorbeşte de închiriere, tului.
Controespresiune care după Art. 1413 se referă atât la imobile cât şi la

19
hi

mobile.

Vedi înfră,

esplic. acestui

art.

unde

se arată

versă.

controversa.)

Numai lucrurile destinate la usul personal al- usufructuarului mar
putea, fi închiriete, pentru că un bun părinte de familie n'ar face acest
us de ele, quia vir bonus îta non uteretur. (L. 15. $ 4. Dig. Lib.7.
Tit. 1.) Curte Paris şi Bourges. D.P. 57. 2. 171şi Râ&pârt. Dalloz. Usufruit. 200, nota 1. Laurent. VI. 471. Vegi şi înfră esplic. Art. 534.
„Si vestis ususfructus legatus sit, scripsit Pomponius, Quanguam
heres stipulatus sit, finito usufructu vestem reddi, attumen
reddidenon obligari promissorem, si eam sine dolo malo adtritam
îndaavând
9)—Usufructuarul
Tit.
derit.« (L. 9. $ 3. Dig. Lib. 7.
care
în
starea
în
usufructului
finele
la
lucrul
întoarce
a
torivea de
ori
de
apărat
fi
a
pentru
se găseşte, fie chiar în bucăţi, trebue,
sa, căci
culpa
fără
perit
a
lucrul
ca
dovedească
să
ce respundere
la daune cătră
nedovedind casul fortuit, el va putea fi condamnat
ar putea
lucrul
ce
valoarea
de
lipsit
proprietar, care ar fi astfel
Unii. pre405.—
VI.
Lauren.
restituirei.
momentel
în
încă să aibă
să plătească protind că, în asemene caz, usufructuarul ar trebui
prietarului

valoarea

ce lucrul

avea

în momentul

constituireă

usu-

ar fi înstrăinat lufructuhiă, întemeinduse pe presumţiunea că el IL. $ 230, p. 429,
Rau,
et
(Aubry
usufructului.
erul la începutul
II. 172.) Această
Demol. X. 302 bis. Mareade. Il. 488. Ducaurroy.se întemeiează pe 0
ea
că
pentru
părere este însă inadmisibilă,
înscrisă în lege.
presumţiune de înstrăinare care nu este nicăiri
lucrurile
înfățoșa
a
de
neputinţă
în
fi
va
Când deci usufructuarul
lor prin
desființarea
supuse usufructului, şi nu ya putea dovedi restitue propriatarusă
trebui
va
el
caz fortuit -sau forță majoră,
la finele usufructului,
lui valoarea ce aceste lucruri ar fi avut
ear nu la începutul lui.

-
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CODUL CIVIL.—GARTEA U.—TIT. MI.—CAP. 1. S-a 1.=ART. 528, 555, 556.
trebuințătorului, dice Art. 664 din codul Calimach (513 Austriac),
el nu se îndatoreşte a împlini paguba aceea.“ Remâne însă bine înțăles că usufructuarul va trebui să despăgubească pe proprietar
de câte ori deterioarea ar avea loc prindolul sau culpa sa. (Art.
998.) Usufructuarul nu are deci dreptul de a înstrăina lucrul, pentru că el trebue să/'l restitue nudului proprietar în starea în care se găsește, nestricat din dolul sau culpa sa.!) (Laurent. VI. 480.)
Art. 528 este, după cât am vădut, aplicabil şi la usufructul legal.2)
Despre

usufruetul

stabilit asupra

animalelor.

Art. 555.—Dacă usufructul are de obiect un animal, și dacă acesta va
peri fără culpa usufructuarului, el nu este obligat a da proprietarului
alt animal în loc, nici de a'i plăti preţul. (Art. 522, 528, 547, 556,557

urm. 563, 564, 1083, 1156 C. C. At. 615 C.Fr.)

Art. 556.—Dacă turma?) pe care un usufruct a fost constituit, din întâmplare sau din boală va peri cu totul şi fără culpa usufructuarului, acesta nu
este obligat de cât a'i da samă de pei sau de valoarea lor. (Art. 1102
C. C. Art. 92 Legea poliţiei rurale. Art. 33. Repul din 28 Mai 1874.)
Dacă turma nu va peri cu totul, usufructuarul este dator de a înlocui numărul vitelor perdute, prin vitele ce dă sporiul. (Art. 522, 529,

533, 555, 557 urm. 563, 564

C. C. Art. 616. C. Fr.)

Usufructul asupra animalelor poate fi constituit în două feluri:
10 sau asupra unui ori mai multor animale determinate, considerate în mod individual, ut singuli (Art. 555); 2 sau asupra unui
tamazlic de vite, unui cârd de porci, unei turme de oi, sau unei
herghelii de cai, etc, adecă asupra unei agregațiuni de animale
considerate ca o universalitate ori colectivitate, ut aniversitas, sau
ca o întregime ori totime, după cum se esprimă Art. 398 din codul

“Calimach (302

Austriac.) (Comp L. 70 $ 3. Dig. Lib. 7. Tit.1.) A-

ceastă din urmă ipotesă e prevădută de Art. 556. (Comp. A. 564 la fine.)

De câte ori ufructul ar6 de obiect unul sau mai multe animale
determinate, fără ca să esiste
Dol şi culpă

turmă

ori cârd,

Art.

528

devine

1) Dol sau vicleșug ar esista atunci când usufructuarul ar fi stricat
lucrul înadins, .de pildă, punându'l pe foc, sau tăvălindu'l în noroi;
ear culpa sau lenivivea, după cum se esprimă Art. 664 din codul
Calimach, consistă în reaua întrebuințare sau abusul fără intenţie.
Astfel, usufructuarul ar fi

lucrul

supus usufructului

în

culpă

atunci

când n'ar

fi îngrijit

ca de însuși lucrul seu, şi nu ar

cut reparaţiile de întreţinere ce ar fi trebuit să facă

de

fi fă-

un bun pă-

tinte de familie (Art. 541, 545) sau un bun iconom și gospodar,
după cum se esprimă Art. 664 din codul Calimach. (513 Austriac.)
2) Vedi supră, p. 44, tecst şi nota 1,precum şi p. 164, unde se a-

rată controversa.—Vegi și Art. 1274 care
luiași princip în privinţa barbatului.

Inesactitate
de feast.

5

face

aplicaţiunea

ace-

Cuvântul furmă la noi se dice numai de oi; legiuitorul a voit însă
să traducă prin acest cuvânt espresiunea, franceză froupeau (Ital: si
gregge), care cuprinde tamazlicurile de vaci sau de boi, cârdurile de
porci, hergheliile de cai etc. Comp. Bonachi. Il. p. 179.

DESPRE

USUFRUCTUL

aplicabil, căci animalele

tru om nu sunt de
ventia (L. 93.
mea

ANIMALELOR.—ART.

care pot

cât nişte

fi de un

folos

obiecte mișcătoare

555, 556.

oare

563
care pen-

însufleţite,

mo-

Dig. Lib. 50. Tit. 16), care se deteriorează cu vre-

prin întrebuințarea

lor.:)

Usufructuarul

unor

asemene

anima-

le va avea deci dreptul de ale întrebuința după destinaţiunea
lor respectivă, foloşindu-se de toate fructele lor, precum lâna, laptele, prăsila2) (Art. 522) etc. El va putea de asemenea să le închirieze, chiar atunci când ele n'ar fi destinate la acest uz, pentru
că

el se foloseşte

de

toate

drepturile

de

care se poate

folosi în-

suşi proprietarul. (Art. 536.) (Vedi şi esplic. Art. 534.) Numai animalele destinate la usul personal al usufructuarului n'ar putea fi închiriete. (Laurent. VI. 471; 473.) Animalele supuse usfructului nu
pot însă să fie vindute de cătră usufructuar, nici urmărite de
cătră creditorii sei, pentru că el n'a devenit proprietarul lor.%) Usufructuarul va putea numai să cedeze altuia eserciţiul dreptului seu
prin contracte cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. (Art. 534.)
Usufructuarul trebue să hrănească animalele -supuse usufructului
şi să le îngrijească ca un bun gospodar. (Art. 541.) El.nu respunde însă, nici de deteriorarea care ar resulta, din întrebuințarea făcută după destinaţiunea lor, nică de perderea întâmplată fără
dolul şi culpa sa, căci el n'ar putea fi supus la daune de cât atunci când perderea animalului i-ar putea fi imputată. (Mourlon.
I. 1614.) De câte ori animalele supuse usufructului n'au fost considerate ca o colectivitate, ci fie care în mod individual, zf singuli,
usufructuarul care a fost un bun gospodar şi iconom nu este obligat a înlocui animalele care ar fi perit fără culpa lui, nici a
plăti preţul lor, căcă fie care din aceste animale făcând obiectul
1) Este vorba bine înțăles în specie de animale care nu sunt menite
a fi tăete şi consumate, căci, în privința acestor din urmă, Sar aplica Art. 526, după cum prevede formal Art. 514 din codul Italian. Demolombe. X. 310.
2) Când dreptul usufructuarului este limitat prin testament la unul sau
la mai multe animale determinate, el nu se poate folosi de pui! născuţi în urma confecționărei testamentului, pentru că aceste animale nu sunt cuprinse în legat; ele vor aparţinea deci ca fructe
usufructul
proprietarului animalului care a fatat. (Art. 522.) Când
tă
considera
animale
de
ate
colectivit
o
obiect
are din contra de
năsanimalele
la
drept
avea
va
arul
usufructu
cârd,
ori
turmă
ca
ei dreptului
cute în urma facerei testamentului și înaintea deschider
morței
momentul
în
găseşte
se
ea
care
în
starea
în
turma
seu, luând
testatomoartea
la
de
născute
testatorului. Cât pentru animalele
rului

şi pănă în diua

cererei

în judecată

a usufructuarului

pentru

Laur. VI. 411.
predarea legatului, ele vor aparținea moștenitorilor.
toate aceste
Vedicu
310.
X.
lombe.
480.Demo
şi
3) Laurent. VI. 412
vinde aniputea
ar
arul
Proudhon (III. 1098), după care usufructu
inadmieste
ce
ceea
peară,
să
au
care
şi
malele care îmbătrânesc
înstrăina.
a
de
facultatea
are
nu
arul
usufructu
că
sibil, pentru
36

Tipografia Naţională.

Animale de
măcelărie.
Art. 526.

CODUL

564

CIVIL.—CARTEA I1.—TIT. IIL—CAP. 1. S-a 1.—ART. 555, 556,

unui usufruct special şi deosebit, dreptul proprietarului se stânge
odată cu moartea animalului. Remâne însă bine înţeles că usufructuarul va trebui să restitue proprietarului pelea animalului sau
valoarea, ei, dacă a întrebuințat-o (Art. 556), pentru că pelea nu
se consideră ca fruct, ci face parte din insuşi adimalul, care apar|
ţine proprietarului. ')
voreste
ori
câte
de
aplicabile
Regulele Art. 555 nu mai sunt
Usufructul u-

nei turme sapa de usufiuctul unei colectivităţi de animale considerată ca tur-

mă,?) căci, în asemene caz, usufructuarul trebue să întreţină şi să
păstreze turma, care constitue substanța, lucrului, înlocuind animalele care pier şi care nu mai sunt bune pentru prăsilă : debebit
ex agnatis gregem supplere, id est, în. locum capitum_ defunctorum, vel inutilium, alia summittere,. (L. 68 $ 2 şi L. 69. Dig.

Lib,

7, Tit.

riul turmei,
1)

Usufeuctuarul
pr va înlo-

tânesau pe.
rite

de cât

prin sporiul viitor.
Controversă.

Această

1.)

înlocuire

se

ex faetu, ex agnatis. 9) In

va

face cu

vitele ce dă spo-

asemene caz, usufructuarul

Demol. X. 312. Laur. VII. 69. Demante. II. 458 bis 1. Marecade. II.

542. „Corium mortui, pecoris în fructu non est.“ (L. 30. Dig. 7. 4.)
2 'Turma, constitue un singur şi unic obiect, cu toate că, se- compune
din mai multe animale deosebite unele de altele: „est enim gregis unum” corpus ex distantibus capilibus, sicuti cedium unum corpus est ex cohoerentibus lapidibus.“ (Instit. $ 18. Lib. 2. Tit. 20.)
3 Înstit. $ 38. Lib. 2. Tit. 1 şi L. 68 $ 2. Dig. Lib. 7. Tit. 1.—Usufructuarul nu este obligat la această, înlocuire când nu este vorba
de usufructul unei turme, ci numai a unor vite anume determinate, ut singuli: „sed quod dicitur, debere eum summittere, totiens verum est, quotiens gregis, vel armenti, vel equitii, id est, univers
tatis ususfructus legatus est; eeterum si singulorum capittim,
nihil supplebit.“ (L. 70 $ 3. Dig. Lib. 7. Tit. 1.)
Inlocuirea vitelor perite sau prea bătrâne pentru a putea servi
la prăsilă

nu

fructuarul

nu

va

| usufructul unei

avea

deci loc

turme -sau
este dator

de

cârd;

a cumpara

cât atunci

când

va fi vorba

și încă și în asemene
alte

vite,

ci numai

caz,

de

usu-

a înlocui

pe acele netrebnice prin animalele provenite din sporiă. De care
sporiii a înțeles însă a vorbi legiuitorul? De sporiul actual și viitor, sau chiar de acel trecut, pe când numârul vitelor din turmă
era încă întreg? După tecstul nostru, cum se află el redactat, cred
că nu poate să fie vorbă de cât de sporiul actual și viitor, nu însă şi de acel trecut, care a devenit proprietatea usufructuarului,
căci Art. 556 $ 2 nu dice, ca teestul corespundător francez şi ca

Art. 513 din

codul Italian, că usufructuarul

este

dator a înlocui

numărul vitelor perdute pănă la concurența sporiulii (jusqwă concurrence du croit), ci că el le va înlocui prin vitele ce dă sporiul,

se înțălege în viitor. Dacă această părere se poate susține în Francia, unde tecstul este altfel redactat (vegi Demol. X. 315. Mar-

cad€. Il. 541. Demante. Il. 458 bis IL. Durant. IV. 630), apoi cu
Bonachi.
atât mai mult, ea poate se fie admisă la noi. Comp.
II. p. 181.— Veţi cu toate aceste Laurent, VI. 536, Ducaurrojy,
II. 218, Proudhon. III, 1095, Aubry et Rau, Il. $ 236, p. 474,
tecst şi nota 15, după care tisufructuarul ar trebui să înlocuească
pumărul vitelor bătrâne sau perite nu numai cu sporiul actual și

DESPRE

nu

restitue

pei

proprietarului

peile

USUFRUCTUL

ANIMALELOR.—ART.

vitelor perite,
numai

556.

565

căci el trebue să restitue

lă caz

de

desființare

totală

aceste

a turmei.

(Art. 556 $ 1.) Vitele care se scot din cârd pentru că nu mai
sunt bune de nimic aparţin usufructuarului, şi el poate. dispune de
dânsele, de vreme ce le înlocueşte prin altele provenite din sporiii.!)
Usufructul unei colectivități de animale nu se stânge prin per- Incetarea udevea lucrului- de cât Putna
atunci când turma a , perit : ca desevârşire
Sutruetului
3
prin
desfiin-

(Art. 557 şi 563) prin întâmplare sau din causă de epide-ţarea turmei.
mi€,*) adecă fără culpa usufructuarului, şi în asemene caz, el
trebue să restitue proprietarului ceea ce a mai remas din lucru,
qod înde exstabit (L. 1. Pr. Dig. Lib. 7. Tit. 9), adecă peile vitelor perite sau valoarea lor, dacă aceste pei au fost întrebuinţate.3) (Art. 556 $ 1.) In caz când usufructuarul ar fi fost în culpă,
viitor, dar şi cu preţul

vitelor

pe

întreagă,

când

turma

era încă

care ar fi fost
soluţiune

care

vindute de dânsul
era

generalminte

admisă și la Romani, cu toate că tecstele nu erau destul de precise
în această privinţă. (Comp. L. 69, [.. 70 $2
și 4. Dig. Lib. 7. Tit.
1, unde

se dice:

posteriorem gregis casum

nocere debere fructuari0.)

)

Demolombe. X. 314. Laurent. VI. 412. Aubry et Rau. II. $ 236.
p. 474. Curtea, din Bourges. D.P. 73. 5.479. „Ut post substituta, fiant propria fructuarii, ne mero ea res cedat domino. Et sicul substituta statim domini fiunt, îta priora quoque, ex natura fructus,
desinunt ejus esse. Nam alioquin quod nascitur, fructuarii est; el
câm substituit, desinit ejus esse.“ (L. 69. Dig. Lib. 7. Tit. 1.)

2)

'Turma

esistă

deci

chiar

atunci

când

n'ar fi remas

de

cât

o sin-o Deosebire

gură vită. Demol. X. 316. Marcade. II. 543. Aubry et Rau. II. Şi
236, p. 475, nota 18. Laurent. VII. 69. Ducaurroy. Il. 233.—La Rocontra,

mani,

din

usque

eo numerus

usufructul

unei

turme

ca stâns nu-

se considera

mai atunci când turma devinea atât de mică, în cât nu i se mai
putea da numele de turmă: „Cum gregis ususfructus legatus est, el
pervenil gregis

ntre dreptul
Roman şi
dreptul actual.

ul grez non intelligatur, perit u-

susfructus.* (L. 31. Dig. Lib. 7. Tit. 4.) Vedi şi L. 3. Pr. Dig. Lib..
47. Tit. 14, după care dece oi erau de ajuns pentru a compune 0
turmă, ear patru sau cinci porci pentrua compune un cârd: „Quidam

decem

oves gregem esse putăverunt : porcos

etiam

quatuor abactos.“ Aceste subtilități au fost implicit
Art. 556. (Comp. şi Art. 564.)

quinque, vel

respinse

prin

atunci Scutire de a
3) Usufructuarul va putea chiar fi scutit de restituirea peilor,
restitui At.92
pelea
că vitele au y er.

când el va dovedi, de pildă, prin certificate sau alte acte,
ioase.7, din 1868 şi
fost îngropate cu pele cu tot, din causa unei epizotii contag Art. Art, 33 Regul.
şi
1868
rie
dechemb
25
(Comp. Art. 92 L. poliţiei rurale din
â. IL. 542. din 1874.
33 Regul. de poliţie veterinară din 28 mai 1874.) Marcad
e peile
asemen
de
tui
resti
Demolombe. X. 317. Usufructuarul nu va
180.
p.
II.
i.
Bonach
lui.
culpa
fără
vitelor perdute sau furate
elor perite,U niversalitate
Usufructuarul se va putea folosi de peile animal
ctul ar de bunuri.
usufru
ori
câte
de
,
turmei
a
Dreptul usuchiar la caz de perdere totală
turma 4; narului
fi fost constituit asupra unei universalități de bunuri din care une 1a peile anipresup
ar fi făcut parte, căci Art. 556 ca şi Art. 557 şi 563 nu
ci a- malelor.
bunuri,
de
alități
univers
unei
asupra
uit
un usufruct constit

CODUL

566

CIVIL.—CARTEA

II—TIT. MU.—CAP. 1. S-a L—ART.

se înțălege că el va fi responsabil

556.

principiile generale. (Art.

după

998.) (Laurent. VII. 69.)

In caz de a înceta usufructul prin o altă causă de cât prin perderea
a turmei, usufructuarul este obligat a resră desființa şi desființarea totală
un număr de vite egal cu acel care compunea
xea turmei. titui proprietarului
turma, la deschiderea usufructului. La, caz de neindeplinirea acestei
obligaţiuni, de la care el nu se poate sustrage de cât stabilind că
vitele care lipsesc au perit prin caz fortuit şi că sporiul na
fost de ajuns pentru a îndeplini lipsurile, el trebue să plătească
proprietarului valoarea vitelor care ar lipsi. (Aubry et Râu. Il.
$ 236 în fine, =p. 475.)

Incetarea usufructului fă-

„Despre

usufructul

stupilor

cu

roi.

Usufructuarul are dreptul de a se folosi de merea albinelor
care sar găsi pe fondul supus usufructului în momentul deschi-

derei acestui

drept,

sar aşeda pe acest fond

sau care în urmă

(Art. 517, 521, 536), căci merea întră în categoria fructelor naturale.!) (Art. 522.) EL trebue însă să întreție prisaca în starea
în

care

a primit-o, înlocuind

roii cei

care

pier

sau

care se prăpă-

desc. (Art. 556.) (Demolombe. X. 317 bis.)
Despre

Usufructul

usufructul

poate

unei

sau rente perpetue.

să aibă de obiect una sau mai multe creanţe,

deşi legea n'o spune formal.

Usufructuaul nu poate
vinde creanţa.

creanţe

Aceasta

resultă din Art. 523 care

clasifică dobândile produse de un capital între fructele civile. Art.
1275 prevede chiar un asemene usufruct.
Usufructuarul unei creanţe va avea drept la venitul sau procentele ei pe care elele va dobândi di cu di. (Art. 525.) Nudul proprietar va trebui deci să'i remită titlurile constitutive ale creanţei?) (Art. 1391), usufructul aducânduse la cunoștința celor de al
treile debitori, pentru ca ei să ştie cul să plătească.) (Art. 1393.)
Dreptul ce are usufructuarul de a percepe la termenele stipu-

late procentele creanţei

nu'l autorisă însă a o vinde, sau a face

supra unei turmi speciale şi determinate. Vedi

înfră, esplic.

Art,

557 şi 564. Comp. Demolombe. X. 704 şi Proudhon. V. 2534.
1) EI, si apes în eo fundo sint, earum quoque ususfructus ad fructu-

arium pertinet.“ (|. 9 $ 1. Dig. Lib. 7. Tit. 1.) V. supră, p. 393, nota 3.

Notificare.
Art. 1393,

Controversă.

2) Dacă usufructul a fost constituit asupra unui imobii, titlurile vor
remânea, din contra în mânele nudului proprietar. Demol. X. 218 bis.
3) Demolombe. X. 319. Proudhon. III. 1035, 1036.—Contră. Laurent,
VI. 415, care dice că Art. 1393 nu se aplică de cât la cesionarii
sau cumpărătorii unei creanţe, ear nu la usufructuar. Așa este,
însă o lacană, cu toate aceste, esistă în lege, și în lipsă de tecst,
trebue să aplicăm și în specie Art. 1393, căci de altmintrele, debitorul n'ar ști cui să plătească. Art. 632-din Ante-proiectul de
revisuire este formal în această privință. Vedi și p. 567, nota 2 în fine.

s

DESPRE

USUFRUCTUL

UNEI

CREANȚE

SAU RENTE

PERPETUE.

567

o novaţiune, fără învoirea nudului proprietar (Tribun. din Loudun.
Dreptul pe 1881, No. 24), pentru că el n'a devenit proprietarul
el.!) El este într'adevăr administratorul creanţei, însă puterea: de
a administra nu cuprinde şi pe acea de a înstrăina. (Art. 1536.)

(Demolombe.

X 321. Laurent. VI. 414.)

Usufructuarul
tatea sa de

dar şi datoria, in cali-Primirea ca-

are însă nu numai dreptul

o
i+0rYi şisi de a primi
a cere de la debitor

r de
administratoor,

i şi
pitaluluarea
la Vrocent

scadenţă capitalul creanţei sau al rentei pentru al procenta aiurea, lui aiurea.
după cum prevede formal Art. 632 din Ante-proiectul de revisuire. Este adevărat că prin primirea capitalului el transformă un
drept mobiliar (creanţa) întrun lucru trupesc, adecă în bani, însă
această transformare nu este de cât o consecință a dreptului
sa de administrator,
trator

al zestrei

acest

EI trebue să âibă

seu de folosință.?)

după

femeei, are

1) Din împrejurarea

cum

barbatul,

dreptul

că creanța

de

drept şi în calitatea

usufructuar

şi adminis-

a primi sub luare

de

chi-

dată în usufruct ma, încetat de a a- Creanţa, re-

mâne în risparţinea nudului proprietar, resultă că riscul și pericolul remâne
cul şi periU1275.)
Art.
din
şi
(Argum.
domino.
perit
res
lui:
sama
tot pe
culpă,
în
fi
ar
când
responsabil
fi
sufructuarul numai atunci ar

2

pe deadecă când ar fi neglijat, de pildă, de a urmări la termen
a
menite
ele
inscripţiun
bitor, când n'ar fi luat sau n'ar fi reinoit
416.
VI.
Laurent.
329.
X.
.
Demolombe
garanta, creanța etc.
II (part. 1)
Demolombe. X. 323, 325. Duvergier asupra lui 'Toullier. €. IL. p.
Mass6-Verg
438.
p.
230.
$
II.
396, nota a. Aubry et Rau.
46. 1. 104. Vedi şi
125, nota 2. Laurent. VI. 413. Cas. Fr. D. P.
admisese
Remirmont
din
Tribunalul
C. Grenoble. D. P. 69.2. 102.—
consimţăfără
creanței
capitalul
primi
poate
nu
că usufructuarul
cu drept cuvânt
mântul nudului proprietar, însă această sentinţă
Repârt. Dalloz.
Vegi
Nancy.
din
curtea
a fost reformată de cătră
codul Calidin
„fine
în
Usufruit, 229, nota 1. Vegi şi Art. 661
de bani
capital
unui
rul
usufructua
care
mach (510 Austriac), după
caprimirea
ca
adevărat
nu poate să ceară de câi dobândă.—Este putea de multe ori să ava
pitalului din partea usufructuarului
de vreme ce proprietarul
ducă o daună nudului proprietar, căci, capitalului, usufructuarul ar
nu intervine la primirea și procentarea
primit de dânsul la niște
putea foarte bine să încredinţeze capitalul
creanţei
persoane nesigure, fără a lua garanţiile

care

asigurau

plata

în asemene caz, să urmărească
primitive, însă proprietarul va putea,541), sau să ceară de la justicautiunea dată de usufructuar (Art.
dreptului seu,
conservatorii necesate

pentru garantarea

a da cauţiune. Demolombe. X. 324.
în casul când el ar fi fost scutitcă detribunalele pot autorisa pe usufrueadmite chiar

ție “măsurile

Jurisprudenţa
ursul
tuax a procenta banii cu conc
1. 104. D. P. 48. 2. 149.
Din cele mai sus espuse

resultă,

proprietarului. Veţi

D. P. 45.

_
că nudul

nu

e
proprietar

poate Nodul pro-

rietar pu pe
constituită în usufruct, Şi ca de-p
să primească capitalul creanţeicapital în mânele sale n'ar fi libe- jspit să pripitorit care ar fi plătit: acest
ei ar fi avut cunoștință mească capi-

dacă
vați faţă cu usufructuar, mai ealesce li Sar fi făcut în conformita-talul creanţei.
ţiun
fica
noti
prin
ruct
despre usuf
şi nota 3.)
. (Vedi supră, p. 566, tecst
tea At.

1393
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tanțe capitalurile dotale (Art. 1242), şi după cum epitropul are
dreptul şi chiar datoria de a încasa capitalurile datorite minorului.
(Art. 390.) (Comp. ceea ce sa qlis supră, p. 550, tecst şi nota 3.)

Dreptul usu-

Dacă

xetuarului giată,
suri conserva-a reînoi

torii.

creanţa

grevată

de

usufruct

este ipotecară

usufructuarul are dreptul și chiar
la timp

iuscripțiunele

menite

sau

datoria de a

privile-

lua și de

a o garanta,

pentru

că el

este un adevărat creditor în privinţa folosinţei, şi

pentru

că el

ar fi responsabil dacă creanţa ar peri din causa negligenţei sale.
Usufructuarul
Usufructuarul, având îndatorirea de a pastra creanța (Art. 517),

Date aa In va putea lua inscripţiuni şi în numele nudului proprietar, însă atru proprie- ceste inscripţiuni
tar.
fost luate pentru

nu vor profita proprietarului,
dânsul și în numele lui.

de - cât dacă
|

au

Dreptul proDreptul de a lua inscripțiuni şi alte măsuri conservatorii aprietaralui de pa rţine fără nică o îndoeală şi proprietarului, pentru că şi el fiind
conservatorii. creditor, are dreptul de a pastra creanţa. Inscripţiunea luată de
cătră proprietar va profita și usufructuarului, cu toate că ea nar fi
fost luată de cât în numele proprietăţei, pentru că proprietarul având
un drept eventual la folosință, toată creanța se găseşte .conservată prin inscripțiunea luată de dânsul. Cu toate aceste, trebue
să mărturisim că usufructuarul ar face foarte bine să intervie
- pentru luarea inscripţiunei în numele lui, fiind că nudul proprietar nu are nică o calitate spre a'l representa. (Laurent. VI. 416.)
Eu
„La încetarea usufructului, usufructuarul va reştitui nudului protareausufeuct,prietar creanţa, adecă titlul ei, în starea în care ea se găsește.!)
Rente perpePrincipiile mai sus espuse se aplică şi Ia rentele perpetue. (Mour-

We

lon. Î. 1536. Demolombe. X. 319 şi urm. 323.)
Despre
Art.

usufructul unei

927.—Usufructul

unei rente

pe

rente pe viaţă.
viață

dă usufructuarului

pe du-

rata usufructului seu, dreptul de a percepe veniturile, fără de a fi obligat la nici un fel de restituțiune. (Art. 521, 523, 550, 1276, 1639,
1649 urm. C. C. Art. 588 C. Fr.)
Usufructul
poate să fie stabilit asupra unei rente pe viaţă,

ca şi asupra
chea

ori cărei creanţe,

controversă

care

esista

şi legiuitorul modern, curmând ve-

asupra acestui

tul rentei ca substanţa lucrului, ear
civile a acestui drept. (Art. 523.)

punct, consideră drep-

veniturile rentei ca fructele

_De câte ori deci se va constitui un -usufruct asupra unei rente
viagere, usufructuarul va percepe în tot timpul usufructului veni') Mourlon. 1. 1535, 1614.—Usufructuarul nu va avea deci nici o respundere, dacă debitorul a devenit insolvabil în cursul usufructului.
(Art. 1275.) Usufructuarul care ar fi prelungit termenul de plată
fără învoirea, proprietarului, va respunde însă de această insolva=
bilitate, dacă debitorul adevenit

insolvabil în urma încuviinţărei nou-

lui termen de cătră usutructuax. Comp. Curte Paris. D. P. 82. 2. 137.

|

DESPRE USUFRUCTUL UNEI RENTE VIAGERE.—ART. 527.
turile acestei

rente,

dobândind

569

propritatea lor di cu di, potrivit

Art. 523, fără a fi ţinut la nici un fel de restituire.)

Prin ur-

mare, de câte ori renta se va stânge în cursul usufructului, usufructuarul nu va avea nimic de restituit, ear de câte ori ea va
avea fiinţă şi în urma încetărei usufructului, usufructuarul sau moşea se va găsi atunci.

în care

că legiuitorul n'a făcut o adevărată aplicaţiune Critică 1a a-

însă

se pare

Mi

restitui în starea

sei o vor

tenitoriă

a principiilor în specie, căci, o dată cu perceperea veniturilor ren- dre82 Je&iuitei, usufructuarul

și o parte

consumă

capital la

din

care el nar

sora n

trebui săaibă drept. Intr'adevăr, dacă presupunem că în loc de a da cu

dobândă un capital de 10000 de lei, care cu 5%, mi ar fi adus 500
lei pe an, am dat acest capital unei persoane cu îndatorire ca ea să'mi
servească cât timp voi trăi o rentă anuală de 800 lei, suma de
300 lei care o primesc peste dobânda ce "mi-ar fi produs capitalul meu este o parte din capital. Deci, dacă am constituit un usufruct asupra, acestei rente, usufructuarul avenăd dreptul după Art.
527

a percepe

de

toate

veniturile rentei,

necontestat

este

că el

va primi treptat pe fie care di o parte din capitalul care ar fi trear
buit să fie al meu. După rigoarea principiilor, usufructuarul
fi trebuit

deci

să aibă

drept

numai

la dobânda

capitalului consti-

el ar fi prituit în rentă, şi să restitue nudului proprietar tot ce
formal admit peste această dobândă,?) soluţiune care se vede
Belgian.
codului
a
revisuire
de
misă prin Art. 626 din Ante-proiectul

Am vădut că, după principiile admise

sufructuarul
la nici

pereepe

o restituțiune

de legiuitorul nostru, u- Perceperea

toate veniturile rentei viagere, fără a fi ţinut e
cătră

nudul

proprietar

al rentei.

Ce

trebue

fi perceput veniturile
să decidem în caz când usufructuarul ar
a primit la Sf.
rentei prin anticipație? De. pildă, usufructuarul
1200 lei, adecă
de
Dimitrie 1888. jumatate din o rentă viageră
banilor, adecă la 26
600 lei, și el moare o lună după încasarea
de lei la care nu avea
Noembrie 1888, în cât el a primit 500
moştenitorii usufructuanici un drept. După rigoarea principiilor,
nudului proprietar,*) însă
rului ar trebui să restitue această sumă
cel puţin în caz când
cestiunea, este cu toate acestea îndoelnică,
unei rente cu anuităţile Anuităţi peNu trebue însă să confandăm usufructul
anuideterminat, căci asemene
periodice stipulate pentru un timp
usufructuarul are dreptul de
al,
"tăți constituind un adevărat capit însă de a le restitui la. finele ua percepe dobânfile, cu îndatorire
330 bis. Aub. Rau. II. $ 230, p. 431.
sufructului. Laur. VI. 425. Demol. X. dez (811), cât şi acel Italian
Olan
> Cu toate aceste, atât codul
t de codul francez și de al nostru.
acra
cons
ipiul
princ
s
admi
(482) au
$
admisă în codul Italian (Art. 482
3) Această soluţiune este formal
(Art.
dez
Olan
dul
)—Co
626.
(Art.
2) şi în Ante-proiectul de revisuire. proprietar în folosul usufructuape
a
contr
din
ează
opri
espr
2)
$
811
veniturile rentei, percepute prin
rului, atribuind acestui din urmă
principii.
anticipație, ceea. ce este

contrar

adevăratelor
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contractul rentei ar fi permis plata prin anticipație, din causa Art.
1649 $ 2, care dice că dacă sa stipulat ca termenii renteisă se
plătească prin anticipație, atunci se consideră de câştigat fie care
termen din diua în care a venit plata lui.
Despre

usufructul constituit asupra unui alt usufruet,
asupra unui contract de arendă.

sau

Se poate întâmpla ca un usufruct să fie constituit asupra unui
alt usufruct, şi în asemenea caz, obiectul dreptului usufructuarului
usufructului este însuși dreptul de usufruct, ear nu fructele, us
ipsum... non etiam fructus qui percipiuntur. (L. 7 $ 2. Dig.
Lib. 23. Tit. 3.) Usutructuarul unui drept de usufruct va percepe
deci toate fructele, fără a restitui nimic primului usufructuar care
ţine locul nudului proprietar, căci esistă o mare analogie între usufruct şi o rentă viageră. La încetarea usufructului, usufructuarul
este deci obligat a restitui numai dreptul de usufruct, ear nu şi
fructele percepute.) Această soluţiune este formal admisă de legiuitorîn privința barbatului care găseşte un usufruct în averea
dotală a femeei sale. (Art. 1276.)
Usufruct asuAceleași principii sunt aplicabile prin analogie şi usufructului

PA edeaceu constituit asupra, unui
dă, Contro- stituesc

"954.

substanța

contract de arendă,

lucrului,

ci dreptul

căci nu fructele con-

de a le percepe,

de unde

resultă că usufructuarul arendei având îndatorirea de a pastra
substanța lucrului (Art. 517), nu va restitui la finele usufructului fructele percepute de dânsul, ci dreptul de a le percepe, dacă
el nu s'a stins în cursul usufructului seu.?)
Despre

usufructul

Usufructul

constituit asupra

poatefi stabilit și asupra

unui

fond

de comerţ.

unui fond de comerţ;

însă

esistă o mare îndoeală atât în doctrină cât şi în jurisprudeuţă asupra

obiectului şi naturei

vorba

în

specie

acestui

de usufructul

unor

usufruct.
lucruri

Unii

cred că

consumtibile

este

sau fun-

gibile, adecă de un quasi-usufruct, admiţend că usufructuarul unui
tond de comerț devine proprietarul mărfei care sar găsi în magasie la deschiderea, usufructului, aplicând în totul Art. 526.5)
1) Demolombe, X. 329. Mourlon. I. 1539. Laurent. VI. 425. Aubry
Rau. II. $ 230, p. 430. Touller. D. 11. (partea 1) 417.

2)

Laurent.

VI.

379,

426.

Aubry

et Rau.

IL. $ 230,

p. 430,

nota

et
20.

Proudhon. [. 367. Jurisprudenţa se pronunță tot în acest sens. Vedi
D. P. 57. 2. 160. D. P. 59. 1. 279. Contrâ.—Demolombe. X. 330.
Duranton,
III. 372, după care usufructuarul unui drept de avendă ar trebui să restitue recoltele percepute, deducânduse plata
câştiurilor şi a cheltuelelor făcute de dânsul, ceea ce este inadmisibil.
5 Mourlon. 1. 1533. Proudhon. III. 1010. Demante. Il. 426 bis V. Cas.

Fr. Râpârt. Dalloz.

Usufruit. 206, nota 1.

DESPRE

USUFRUCTUL

UNUI FOND

DE COMERŢ.

511

Această părere confundă însă marfa cu fondul de comerț, care
cuprinde nu numai marfa, dar şi clientela. Fondul de comerţ constitue întradevăr un fel de universalitate (universum corpus), care
continuă, a subsista, atât prin păstrarea obiectelor ce nu sunt destinate a fi vândute, cât şi prin reînoirea mărfei care face parte

din fond.!) Fondul de comerţ nu consistă deci nici în lucruri consumtibile, nică în lucruri care se deteriorează cu vremea prin
întrebuințare, şi prin urmare nu se poate aplica în specie nici
Art. 526, nică Art. 5282)
Usufructuarul unui fond de comerţ are nu numai dreptul, dar și Obligaţiunele

datoria de a continua
substanţa

să păstreze

esploatarea

fondului, pentru că el trebueusirueiuaru-

lucrului spre a o restitui la finele usufruc- de comerţîn

517.) EI poate deci şi chiar este dator să vândă marfa esti folo-

tului. (Art.

din magasie,

cu

toate

că nu

este

proprietarul

ei, înlocuind'o prin

alta, şi aceasta în puterea dreptului seu de administraţie. (Laurent
VI. 422. Marcad6. II. 468.) El nu va putea nici întrun caz să
înceteze cu comertiul, căci aceasta ar însemna a nimici substanța
lucrului pe care el trebue so păstreze. Atât în caz de încetarea,
„cât şi chiar de continuarea comerciului, usufructuarul va fi respundător

de

daune,

dacă

el prin

reaua

sa administraţiune

a per-

dut sau a micşorat clientela primitivă a fondului. (Laurent. VI. 420.)
Din

faptul

usufruct,
i
titui

că

usufructul

unui

fond

de comerţ nu este un quasi-

nu are
resultă că usufructuarul
„u

la finele

usufructului

nici

o sumă

preţeluiri

va constitui

pe

usufructuar

de a res- ructnarului
obligațiunea
a încetarea
A
y

de bani,

preţeluit, nică marfa în aceeaşi cantitate
preţeluire. El va trebui să restitue un
primit. In acest scop se va face o îndoită
putul, şi alta la încetarea, usnfructului, şi

a fost usutructului.
când fondul

şi calitate, la caz de nefond de valoarea acelui
prețeluire, una, la încedeosebirea între ambele

creditor,

sau

debitor,

după

valoare mai
cum comereiul va fi dobândit în cursul usufructuluio
mare, sau va fi perdut din valoarea sa primitivă.?)
u este deci
5) Aubry et Rau. ÎL. $ 236, p. 471. Laurent. VI. 419—Nde comerţ ar
fond
un
că
esact, după cum se susține de Proudhon,
furis) (V. L.
fi o universalitate juridică (universum jus sau nomen resultă că leunde
de
77 $ 16. Dig. Lib. 31, Tit. 1, de legatis Il),
nu cuprinde de drept
gatul sau constituirea unui fond de comerț
dacă aceasta nu reui,
iantul
comerc
ale
active
și
creanţele pasive
a părților. Laurent.
sau
rului
sultă în mod espres din voința testato
Proudhon. III.
Contră.
4.—
nota
cit.
loco
Rau.
et
VI, loco cit. Aubry
3160-3163,
IV.
e.
mariag
de
1025-1028. Vedi şi Troplong. Contrat
o greşită
deci
făcut
a
ză
france
unea
asaţi
2) Laurent. VI. 417-492.—C
fond
unui,
l
ctuaru
usufru
că
aplicaţiune a principiilor când a decis
care'l
le
obiecte
tului
usufruc
finele
la
e
de comerţ trebue să restitu
nestricate prin dolul sau
constituesc, în starea în care ele se găsesc,
208, nota 2.)

Usufruit,
culpa sa, conform Art. 528. (V. Repet. Dalloz. p. 472, 473. Comp. şi
236,
$
II.
Rau.
et
t. VI. 423. Aubry

3 Lauren

Oblig. usu-
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Despre

usufructul

constituit asupra

pădurilor.

Art. 529.—Dacă usufructul cuprinde păduri destinate de proprietarul

Inesactitate
de tecst.

lor la tăeră periodice,!) usufructuarul este dator a pastra ordinea şi cătățimea, tăerei în conformitate cu regulele stabilite de proprietar,?) sau
cu usul locului,5) fără a putea pretinde vre o despăgubire nici usufructuarul, nici moștenitorii sei, pentru părțile lasate netăete în timpul usufructului seu.
Arborii care se pot scoate dintr'un seminar de pomă*) fără, degradaţiunea acestuia,?) nu vor face parte din usufiuct de cât cu îndatorire, pentru usufructuar, de a se conforma obiceiului local în priviDemolombe. X. 307 care, ca de obiceiii, se lasă a fi predominat şi
de astă dată prin faptele şi împrejurările causei. Vedi și Art. 625
din Ante-proiectul de revisuire care are următoarea cuprindere:
„usufructuarul unui fond de comerţ are dreptul și îndatorirea de
a continua, esploatarea comerciului. Fondul va fi preţeluit la începutul și la finele usufructului, ear usufructuarul va fi ținut a restitui o valoare egală cu acea primită de dânsul.“
Legiuitorul nostru prin aceste cuvinte a voit să traducă cuvintele
bois taillis (boschi

cedui, după

Art.

485

din codul

Italian)

care

se

vădiiîn tecstul francez. Traducerea însă nu este fericită, fiind că în
genere ori ce păduri sunt destinate la tăeri periodice. Prin Bois
tails (silva caedua), se înțălege întradevăr o pădure tânără care se tae

în. perioade

mai

scurte,

de mai

multe

ori în timpul

vie-

ţel unui om, și care odrăsleste din rădăcină, după cum se esprimă
legea 30, Pr. Dig. Lib. 50. Tit. 16: „Silva ccdua est, ut guidam
putani, que în hoc habetur, ut ccederetur. Servius -cam esse, que
succisa, rursus ex stirpibus, aut radicibus renascitur.“
Asupra acestui sens cese dă şi în Francia cuvintelor boss falls, comp.

*)

Deosebire de
la codul fr.

Demol. X. 389. Aubry et Rau. II. $ 230, p. 431. Bonachi. Il. p.
127.—Așa dar, Art. 529 se ocupă de pădurile tinere (bois tasilis)
care se nasc şi renasc în mod periodice de mai multă ori în timpul vieţei unui om, ear Art. 530 şi 531 se ocupă de pădurilemai bătrâne (bois de haute fuiaie sau di alto fusto, după cum se esprimă
Art. 486 și 487 din codul Falian) destinate la tăeri periodice mai lungi.
Conform cu regulele stabilite de proprietar, adecă de proprietarul
care a constituit usufructul, ear nu de proprietarii anteriori, după
cum se poate decide în Francia, unde tecstul vorbește de proprietari, la înmulțit. Aceeaşi modificare de tecst s'a. făcut de legiuitorul

%)

nostru şi în Art. 530 și 582. (Comp.
Cu

usul

locului, ear nu

Demolombe.

X. 394.)

cu usul constant al pruprietarilor, după cum

se esprimă tecstul francez, în cât la, noi este vorba de proprietarii
vecini, după cum admit Mareade (II. 474), Mourlon (1. 1540), De-

molombe

(X. 392)

și alţii, ear nu de proprietarii anteriori, după

cum se susține de unii în Francia. (Vedi Ducaurroy.
inesactitate
de tecst.

-

9)

şi alte art. care ne trimet la obiceiul locului,
532, 607, 610, 1436, 1447, 1450, 1452 etc.

Cuvintele

de

II. 173.) Vegi

pildă:

Art.

531,

de pomi, care sunt adaose de legiuitorul nostru, cuprind ea-

răși o inesactitate,

căci nu e vorba în specie

numai

de un loc unde

se sădesc și se răsădesc ponă roditori (seminarium), ci ori ce soiii

.

de copaci. Legiuitorul vorbește de pomi roditori şi în Art. 532 easăși din eroare, căci despre pomi se ocupă numai Art. 533. Vedi
Bonachi. IL. p. 129. Vedi şi înfră, p. 573, nota 1.
Cuvintele fără degradaţiunea acestuia sunt de prisos, după cum 0h-

DE

Deosebire de
la codul fr.

DESPRE
rea

înlocuirei

lor.

USUFRUCTUL
(Art.

466,

PĂDURILOR.—ART.

524,

530

urm.

533,

529-533,
534,

541,

573
556,

575

0. 0.—Vedi şi codul silvic din 24 Iunie 1881. Art. 590 C. kr.)
„Art. 530.— Usufructuarul se mai bucură, conformânduse cu epocele
și usul vechiii al proprietarului, de părţile de păduri înalte care au fost
puse

în tăere

regulată,

sau

că aceste

tăeri se

fac

periodice

pe

o în-

tindere de pământ determinată, sau că ele se fac numai de o câtime oare
care de arbori aleşi pe toată suprafața domeniului. (Art. 529, 531-533
Codul Civil. Art. 591 C. Fr.)
Art. 531.—In toate celelalte casuri, usufructuarul nu se poate atinge de arborii înalţi; el va putea însă întrebuința, spre a face repara-

ţiunele la care
dente ; ei poate
îndatorire însă
(Art. 529 urm.
Art. 532. —
poate asemenea

este obligat, arborii desrădăcinaţi sau sfărămaţi din accichiar atăe pentru acest sfârşit arborii trebuincioși, cu
de a constata în fiinţa proprietarului această trebuinţă.
533, 545, 546 C. C. Art. 592. C.F.)
|
Usufructuarul poate lua din păduri haragi pentru vii,
lua de pe pomi!) producte anuale sau periodice, însă

toate acestea după obiceiul locului și (sau mai bine dis ori) a proprietarului. (Art. 524, 529, 531 C. C. Art. 9 din legea rurală de la 1864 es-

plicat la Art. 575. Art. 593 C. Fr.)

Art. 533.— Pomii roditori care se usucă, și chiar acei ce sunt destă-

dăcinațiLi sau dărâmaţi din accidente, se cuvin usufructuarului, cu îndatovire de a'i înlocui prin alţii. (Art. 529 $2, 531,556 0.0. Art. 594 C. Fr.)
Pădurile sunt considerate ca fructe, de câte ori sunt destinate la
tăeri periodice de cătră proprietarul lor. Când pădurile nu sunt

supuse la o tăere periodică, legea le consideră ca un capital de
care usufructuarul nu se poate folosi, şi care profită nudului proprietar. (Art. 530, 531.) (Comp. Trib. Ilfov. Dreptul pe 1886, No. 52.)

Arborii care nu se tae de obiceiii de cât lao vârstă înaintată
a împoşi care au fost plantați numai pentru plăcere şi pentru
parc, st
unui
sau
dobi fondul, precum sunt arborii unei grădini

Arbori de
grădină.

(L. 16 $ 1,
amenitas quedam ex hujusmodi arboribus prestetur
de aseDig. Lib. 43. Tit. 24, quod vi, aut clam) nu se consideră
usufructuar.”)
menea ca fructe, şi prin urmare, nu pot fi tăeți de cătră

ton (IV. 565),
sevvă cu multă dreptate Laurent. (VI. 446) și Duranfără al degrada.
rii
semina
un
căci nu se poate scoate copacii dintr
titate
, după cum se esprimă Inesae
de teest.
5) Sau mai bine dis de pe arbori sau copaci
Art.
în
ci
ri,
rodito
poi
tecstul francez, căci nu e vorba aici de
cuvântul pomă în
533. Legiuitorul deci din eroare întrebuințează
p. 572, nota 4.—Legiuiacest Art. ca şi în Art, 529. Vedi supră,
mai făcut încă și 0 ala
z,
france
torul nostru, luânduse după acel
l usufructuarului
dreptu
de
art.
singur
întrun
tă greşală, vorbind
l la perceperea
dreptu
de
și
vii
de a lua haragi din pădure pentru
pe când dreptul
iune,
escepţ
o
este
haragi
la
fructelor, căci dreptul
524.) Ace(Art.
le.
genera
la fructe este aplicaţiunea principiilor Italian. Disposiţiunea rt.
codul
din
480
eași greşală o face şi Art.
ițiuni deosebite. De523 trebuea, să facă deci obiectul a două dispos
ȘI
II. 178.
rroy.
Ducau
444.
molombe. X. 416. Laurent. VI. 415. „Et si forte volupiar itm fui
2) Lawent. VI. 430. Demol. X.
deambulationes arboribus înpreedium, viridaria: vel gestationes vel
, non debebit dejicere, ut
fructuosis opacas aique ameenas habens
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Usufructuarul este deci în drept a esploata pădurile supuse unor tăeri periodice, usând de dreptul seu ca un bun părinte de
familie. (Art. 541.) El va trebui însă să observe ordinea şi cătăţimea tăerilor,!) în conformitate cu regulele stabilite de proprietarul care a constituit usufructul (vedi supră, p. 572, nota 2),
ceea ce însemnează că el n'ar putea să facă tăeri mai mari și
mai multe de cât însuşi proprietarul. (Art. 517.) Dacă însă proprietarul n'a esploatat pădurea în mod sistematic, ci în mod neregulat și abusiv, usufructuarul n'ar putea să urmeze acestui mod
de esploatare, căci el trebue să se folosească ca un bun gospodar. (Art. 541.) In asemene caz, el se va conforma deci usului
locului în care se găseşte situată pădurea, adecă modului de esploatare întrebuințat de proprietarii pădurilor vecine de aceeași natură. (Vedi sapră, p. 512, nota 3.)
„Vengarea ,
Vendarea dreptului de a tăea pădurea făcută de cătră usufruc-

esbloatare. tuar este ea oposabilă proprietarului, atunci când copacii s'ar afla
Art. 534.

încă în picioare- în momentul stângerei usufructului ? Vedi esplic.
Art. 534, unde se araţă controversa.
UsufructuaDacă usufructuarul a lasat vre o parte de pădure netăetă în cursul

La

Are usufruetului seu, nici el, nică moştenitorii sei nu vor avea drept a

păgubirep. tă-cere despăgubire

erile nofâcuteunea

de la nudul

principiului că fructele

proprietar, și aceasta prin aplicaţi-

naturale se dobândesc

numai prin

perceperea lor. (Art. 524.) Arborii nu devin deci proprietatea usufructuarului de cât prin tăerea şi deslipirea lor de pământ, şi
tăerele nu se pot face de cât la timpul hotărit.
a
Tăeri antici- Proprietarul poate să împedice deci pe usufructuar de a tăea păPate.
durea înaintea, termenului hotorit. Dar dacă usufructuarul a, făcut
cu toate aceste, o tăere anticipată, proprietarul va avea drept la
daune fără nici o îndoeală de câte ori va dovedi că asemene tăeri “i au causat o pagubă, adecă de câte ori usufructul va înceta
înaintea timpului când tăerea trebuea să fie făcută. (Laurent. VI.
438. Demolombe. X. 396.)
forte hortos olitorios faciat, vel aliud quid quod ad reditum spectal.*
(L. 13 $ 4 în fine. Dig. Lib. 7. Tit. 1.)— Usufructuarul va putea

să tae acești arbori

Codul

_

silvic

in. 188],

1)

numai atunci când ei ar fi fost esploataţi de

cătră proprietar, considerânduse ca fructe. Laurent. VI. 430.
Vegi

legea pentru

curățirea

1179—1185. Vedi şi codul

pădurilor

în colecţia lui S. Pastia,

p.

silvic din 24 lunie 1881 care supune

regimului silvic numai pădurile statului și a persoanelor morale.
(Art. 3.) Cultura și tăerea pădurilor particularilor nu sunt în princip supuse la nici o restricțiune. (Art. 17. L. din 1881.) Prin escepțiune sunt însă supuse regimului silvic, în cât priveşte amenageamentul, pădurile particulare situate pe vârfurile și coastele munților, pe dealurile regiunelor muntoase, precum şi pe acelea care
ar putea servi în acele regiuni muntoase ca o apărare a căilor fe-

rate și a şoselelor. (Art. 11. L. din 1881.)
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Dacă usufructuarul a făcut o tăere anticipată, omiţend pe de Compensaţie.
altă parte de a, face o tăere la care el avea drept, compensaţiu- Madmisibilieste

nu

nea

cu

putinţă,

pentru

că

ea

neputând

să aibă loc de cât

jatea ei

atunci când două persoane sunt datoare una cătră alta (Art. 1143,
comp. şi Art. 1508), usufructuarul datorește în specie o despăgubire pentru tăerele anticipate, fără a fi creditorul proprietarului
pentru tăerea nefăcută de dânsul.!) (Art. 529.) Usufructuarul nu
va datori însă nici o despăgubire proprietarului, dacă tăerea annu'i

ticipată

a causat

vre o daună,

căci

nu

poate

să fie vorba

de

a repara o pagubă care n'ar avea ființă. (Laurent. VI. 439.)
Usufructuarul unei pepiniere sau a unui seminar (seminarium), Usutructul u-

adecă a unui loc în care se sădesc şi se resădesc copaci tineri nu seminar.
ia
(seminceri) spre a fi transplantaţi, însă nu numai pomi roditor,

după cum din eroare se esprimă tecstul nostru, ci ori ce soiii de
copaci (vegi supră, p. 572, nota 4), nu poate să'l strâce şi să'l
deterioreze ; el trebue deci să înlocuească după obiceiul locului
copacii care "i scoate, căci altfel el nu sar folosi ca un bun proprietar şi n'ar pastra substanța, lucrului.2)
Art. 529 vorbeşte, după cât am vădut supră, p. 572, nota 1,
de pădurile tinere care se nasc şi renasc de mai multe ori în
timpul vieţei unui om, ear Art. 530 şi 531 vorbesc de păduri
înalte, adecă bătrâne destinate la tăeri periodice mai lungi.
înalți Arbori înalţă
In princip, usufructuarul nu se poate folosi de copacii

pe eniodi(arbores grande sau de haute futaie, după cum se esprimă tecstul
ce. Art. 531.

puţin?), dacă
francez), adecă de acei arbori care âu 60 de ani cel
ar alcopacă
ei nu au fost puși în tăere regulată, fie că aceşti
437
VI.
cătui o pădure, sau sar afla isolați pe o moşie (Laurent.

şi D..P.

80.2.

86),

căci ei aparţin nudului proprietar, care are

tăeţi fie de cădreptul de a" revendica, dacă ei au fost înadins
desrădăcinaţi de
tră usufructuar, fie de alţii prin ascunst), sau
toate aceste comLaurent. VI. 439.—Casaţia franceză a admis cu
a
37.
1.
pensaţia. Vedi D. P. 69.
arii au- Dreptul Ro„Semin
:
Roman
2) Aceeași soluțiune era admisă şi în dreptul
man.
et venut
tamen,
ita
ere,
pertin
tem fructum, puto ad fructuarium
secausa
endi agri
dere ei, et seminare liceal. Debet tamen conser umentum
a9ri: ul
înstr
quasi
re,
renova
semper
um
părat
ium
mânar
Tit. 1.)
Lib.7.
Dig.
86.
9
(L.
*
uatur.
pestit
finito usufructu, domino
j
)
D.7.1.
1.
(L.
.“
cedere
eas
2) „Sed si grandes arbores essent, non possecopacii desrădăcinaţi din în- Copaci uscați
la
4) Proprietarul are drept nu numai
tăeți prin
usufructuar, dar chiar şi la acel sau
cătră
de
s
înadin
tăeți
tâmplare sau
ua fi sustraşi, căci atunci
uscați sau tăeţi de cătră alţii pentru
cineva că să tae copacii
pe
pue
se
cât
de
avea
sufructuarul n'ar
esplic. Art. 533.—
înfră,
Vedi
prin ascuns pentru a și'i apropria.
»

La Romani, din contra, copacii

uscați

aparțineau usufructuarului,

tu legato, în locum desub îndatorire de ax înlocui: „Agri usfruc et priores ad fructuasunt:
uendee
sublit
mortuarum arborum alice
şi Instit. Ş 38. 2. 1, it. p. 578,
rium pertinent.“ (L. 18. Dig. 1.1.) “7.
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furtună, şi aceasta de îndată fără a, aștepta sfârşitul usufructului. 1?)

Proprietarul va avea drept şi la daune interese, putând chiar să
provoace încetarea usufructului, conform Art. 558, din causa abusului usufructuarului.
Prin escepțiune însă, usufructuarul va putea să întrebuințeze
IrIrena ”
lor desrădă- copacii

desrădăcinaţi

sau

sfărămaţi

de furtună

(oi ventorum) spre

sfănă iai de 2 face reparaţiunele de întreţinere. (Art. 545.) El poate chiar să
fartană. fae pentru acest sfârşit arborii trebuincioși, dacă acei desrădăcinaţi sau sfărămaţi din întâmplare nu ajung, sub îndatorire însă de a
constata această trebuinţă înaintea tăerei şi în fiinţa proprietarului. ?)
După Proudhon (Usufruit, 1195), asemene constatare ar fi neapărată, chiar în privinţa copacilor sfărămaţi sau desrădăcinați din
întâmplare, însă această părere este inadmisibilă, pentru că legiuitorul n'o prescrie de cât la caz de tăerea arborilor.
Arborii înalți Din cele mai sus espuse resultă că arborii înalți nepuşi în tă-

aepui. ruiagg ere regulată, departe de a fi consideraţi ca fructe, fac parte din

nu se consi-ifond, şi ca atare,

fete,

aparţin

nudului

proprietar;

însă el nu va putea

în princip săi tae în timpul usufructului, chiar dacă ei mar alcătui o pădure, ci ar fi isolați pe moşie (Demolombe. X. 418),
1) Demolombe. X. 410. Laurent. VI. 440. Duvergier asupra lui Toullier. II. (partea I) 408, nota a. Duranton. IV. 561. Curtea Dijon. R6„pârt. Dalloz. Usufruit. 302.——Oontră. Curte Paris. R6pârt. Dalloz. U- Sufruit. 293. Delvincourt. IL. p. 356, nota 4 asupra p. 154. Boileux.
IL p. 724, după care proprietarul n'ar avea drept de îndată la des-

păgubire, ci numai după stângerea usufructului, ceea ce este inad-

misibil, căci legea nu dă usutructuarului nici un termen.— Dacă arborii au fost vînduţi de cătră usfructuar, proprietarul nui mai
poate revendica (Art. 1909), ci poate numai să ceară daune de la

usufructuar.

2) Usufructuarul nu va putea însă să tae copacii înalți nepușiîn tăere
regulată de cât atunci când n'ar esista altă pădure pusă în tăere
regulată. Demolombe. X. 415 bis.—Contră. Salviat. |. p. 248.
__Din cele mai sus espuse resultă că usufructuarul nu va putea
să tae copacii înalți nepuși în tăere regulată pentru a face reparațiunele care nu sunt puse în sarcina lui, de pildă, reparaţiunele
cele mari (Art. 545), căci, în asemene caz, el ar datori o despăgubire proprietarului. (C. Toulouse. D. P. 89.2. 178.) El nu va, putea

de asemene să întrebuințeze la usul seu personal arborii sfărămați
din întâmplare, precum la încălgit, după cum prevede formal Art.
816 $ 2 din codul Olandez, nici la reparațiunele acaretelor situate
pe altă moşie de cât acea supusă usufructului. ete. Demol. X.
412—415 ter. Laurent. VI. 443.—La Romani, din contra, usufructuarul putea să întrebuințeze copacii desrădăcinați de furtună la
usul seu personal. Lemnul de lucru nu putea însă fi întrebuințat
“ca lemne de foc, mai ales când usufructuarul nu. ducea lipsă, de
asemene lemne: „Arboribus evulsis, vel vi ventorum dejechis usque ad usum suum et ville posse usufructuarium ferre, Labeo ail:
nec maieria eum pro ligno usurum, si -habeat, unde utatur ligno:
quam sententiam puto veram:* (L. 12. Pr. Dig. Lib. 7. Tit, 1.)
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pentru că eserciţiul acestui drept ar jigni dreptul de folosinţă al
usufructuarului (Art. 539), lipsindu'l de umbra și chiar de fructele lor la care el are drept.!) (Art. 532.)
Usufructuarul se va putea însă folosi ca un bun părinte defa- Art. 530,
milie de părţile de păduri înalte care au fost puse în tăere re-gulată.2) El va putea deci să le tae, conformânduse cu epocele
şi usul

vechii

al

proprietarului

care

a constituit

usufructul,

ear

nu ca asul vechilor proprietari, după cum se esprimă tecstul corespundător francez. (Art. 590 şi 591 fr.) (Vegii şi s&pră, p. 572, nota 2.)
E
Usufructuarul poate, după obiceiul locului și a proprietarului Art. 532.
care a constituit usufructul, ?) să iee în deplină proprietate din
pădurile pe care el nu le poate tăea, nu numai haragii necesari
pentru viile care fac obiectul usufructului, dar şi pentru pomii roditori şi alte plante de grădină, precum fasole etc.,£) cu toate că legea
noastră nu este formală în această din urmă privinţă, după cum este
Art. 816 $ 1 din codul Neerlandez.
Usufructuarul mai are încă dreptul de a percepe, tot după o-Fructe perioDiceiul locului sau a proprietarului, fructele anuale sau perio») Proprietarul ar putea însă să tae copacii înalți care ar fi amerințați de a peri. Toullier. D. II. (partea 1) 441. Boileux. II. p. 724.
Delvincourt.

I. p. 356,

nota

5 în fine. Laurent.

VII.

38.—Proprie-

tarul va mai putea încă să tae copacii înalți, cu toată. opunerea
usufructuarului, pentru a face reparaţiunele mari (Art. 545, 546),
la concăci usufructuarul nu poate să aibă dreptul de a se opune
și 657.
418
X.
e.
servaţiunea lucrului. (Comp. şi Art. 531.) Demolomb
Laurent.

VII.

38:

De

câte

ori

proprietarul

este autorisat a tăe a-

it pentru
„cești copaci, usufructuarul n'are dreptul de a fi despăgub
când
casul
de
afară
lipsit,
fi
ar
el
plăcerea sau foloasele de care
unui
prin

tăerea copacilor

i S'ar aduce

o daună, de pildă, stricarea

utitur. Demolombe.
zaplaz etc. pentru că : nemini nocet qui jure suo
1V. 560, nota 1.
Duranton.
Contră.
—
cit.
loco
X, 420. Delvinecurt,
în mod pe-Când esistă tăpădurea
tae
2) 'Tăerea regulată esistă atunci când proprietarul
a și face ere aegulată 2
spre
te,
determina
anume
timpuri
la
riodic şi sistematic,
arul estie de sapt.
usufructu
şi
un venit regulat. Tăerea n'ar mai fi însă regulată, ar face din timp
rul
proprieta
când
mar avea drept la copacii înalță,
o metodă. Totul va
în timp câte o tăere escepțională şi fără nici
se reprin urmare, cestiunea
atârna deci de voința proprietarului;
în mod suveran instanaparține
care
fapt,
duce la o apreciare de
be. X. 409.
Demolom
și
Laurent. VI. 434. Comp.

ţelor de fond.
de obiceiul proprietarilor
3) Codul francez şi în acest art. vorbeșteam modificat-o, nu numai în
la înmulţit, espresiune pe care noi
Vedi supră, p. 512, nota 2.
Art. 532, dar încă în Art. 529 și 530. în fine. El nu va putea, însă
Laurent. VI. 444. Demolombe. X. 411 sau pentru âi vinde. Mourse iee haragi pentru viile sale proprie,
usufructuarul putea se lee haragi
— Şi la Romani,
lon. ]. 1543.
„Ex siba cedua pedapentru vii, însă fără a deteriora, fondul.
sumturum ; ex non Ceuarium
usufruci
menta, et ramos er arbore
deteriorem facial.“ (L.
dua, în vineam sumturum, dăm ne fundum
loco cit.)
Dig.
7,
$
9
L.
şi
10. Dig. Lib. 7. Tit. 1. Vedi
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9

dice a arborilor pe care el nu poate să'i tae, precum ghinda, frun-

dele de dudi

sau de tei, ete. jirul (adecă

fructul ce produce fa-

gul) etc. şi aceasta prin aplicațiunea principiului că usufructuarul
se bucură, de fructe. (Art.524.) El va avea drept de asemene la
fructele pomilor roditori, precum: mere, pere, nuci, etc.

Art. 533.

Folosinţa pomilor roditori î) consistă numai în perceperea -fructelor lor. Usufructuarul nu poate deci săi tae, non debet arbores
frugiferas excidere (L. 13 $ 4, Dig. Lib. 7. Tit. 1), pentru că
ei nu

sunt

destinațila

tăere.

El

se

va

folosi însă

de

pomii

care

se usucă şi pier, ca şi de acei pe carei-ar sfărăma și desrădăcina
o furtună, devenind proprietarul lor, sub îndatorire de a'! înlocui
prin alți pomi de aceeaşi specie.?) Această obligaţie este îndeplinită
numai după ce pomul pus în loc a prins rădăcină. (Demol. X. 422.)
Art. 533 nu este de cât o consecinţă a principiului care obligă pe usufructuara se folosi ca un bun gospodar (Art. 541) şi
a pastra substanța lucrului (Art. 517) combinat cu această idee
că folosul se cuvine aceluia care sufere sarcinele. (Comp. și A. 556.)
Copaci nero-

Copacii

sau sfurtpați Siderați
Controvensă,

neroditori uscați

sau dărâmaţi

de

fortună

nu

sunt

con-

ca fructe, şi ca atare, aparţin nudului proprietar.*)

Despre usufructul constituit asupra
năsîpării.

unor mine, petrării şi

Art. 537.—Usufructuarul se folosește asemenea întocmai ca proprietarul de minele, petrăriile și năsîpurile *) ce sunt în esploataţiune la
deschiderea dreptului de usufruct.
Dacă însă se atinge de o esploataţiune, care nu s'ar putea face fără

Pomiroditori.

3) Prin pomi roditori, trebue să înțălegem

acei care se cultivă prin

livedi sau grădine, precum merii, perii, nucii, ete, ori cât de bătrâni și
înalți ar fi. Copacii sălbatici

care

cresc

prin păduri,

precum

merii

pădureţi, cireşii selbatici etc. nu întră în această categorie. Demol. X. 424,425. Aub. Rau. II. $ 230, p. 433. Proud. Il. 1175, 1199.
*) „EL în vinearum demortuarum vel arborum locum alias frucluarius
substituere debet.“ (Instit. $ 38. Lib. 2. Tit. 1.) Vegi și L. 18. Dig.
Lib. 7. Tit., 1, citată supră, p. 575, nota 4.
5) Cas. Fr. D.P. 71. 1. 213. Vedi şi supră, p. 575, nota 4. Vedi cu
toate aceste, Aubry et Rau. Il. $ 230, p.433, care par dispuși a
aplica,

Petrărie, năsipărie.

Art.

533

la plopi

şi la rechite.

Salviat. I. p. 252.—Contră.

4) Prin petrărie (lapicidinia)
peatră,

ear

prin

năsipărie

Îdem.

Demolombe.

Taulier.

II.

p. 307.

X. 424.

se înțălege un loc din care se estrage
(aremfodinia)

se

înțălege

un

loc

din

care se estrage nu numai năsip, dar încă lut, prunt etc. Vedi cu
toate aceste, Laurent. VI. 378.—Teestul francez (în care Art. 537
şi 938 sunt unite întrun singur art. ca și în codul Italian) vorbește de carnires, care este un loc din care se poate estrage
peatră, marmură, năsip ete. Art. 598 $ 2fr. mai vorbeşte încă de
tourbieres din care se estrage o materie combustibilă (la tourbe)
ce în unele locuri se întrebuințează la încăldit în locul lemnelor de foc. (Comp. şi Art. 823 din codul Olandez.)
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USUFRUCTUL

MINELOR.—ART.

537, 538.
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o concesiune, usufructuarul nu se va putea bucura de ea fără a dobândi
mal întăi învoirea guvernului.!) (Art. 517, 538, 539 C. C. Art. 598 $1 C.E.)
Art. 538.—Usufructuarul nu are nici un drept asupra minelor şi pe=
trăriilor

nedeschise

încă,?)

nici asupra

năsipurilor, a cărora esploataţiune

nu e încă începută, nici asupra comorei
sul usufructului seu. (Art. 537, 539, 649

La

Romani,

minele

şi

usufructuarul putea

carierele

deschise

la

care sar putea găsi în curC.C. Art. 598 $2 C. Fr.)

să se folosească nu numai

începutul

usufructului,

dar

de Dreptul Ro-

şi

1:

de acele care nu erau încă în esploatare la deschiderea acestui
drept.5) Astăgi, din contra, usufructuarul are dreptul de a esploata,
ca şi insuşi proprietarul (vedi supră, p. 540), minele şi carierele
a căror

esploatare

era

tului,*) fără a avea

deschisă

nici

în

momentul

constituirei

esploatare nu era încă începută în acel moment. Cu

sufructuarul
prietar,

poate

fără

usufruc-

un drept la minele şi carierele a căror
alte

cuvinte, u-

să continue esploatarea începută de cătră pro-

a o putea

începe însuși.

Proiectul primitiv al codului francez prevedea

nu are nici un drept la mine şi cariere.
Art. 537 şi 538 a fost admisă în urma

că usufructuarul Qriică da. a

Redacţiunea
propunerei

actuală a
curței din

torului.

') Alineatul 2 al Art. 537 reproduce orbește tecstul francez, cu toate
că el a fost modificat prin legiuirea asupra minelor din 1810. Acest paragraf n'are însă nici un sens, fiind că noi nu avem nici o

lege specială asupra acestei materii. Vedi ceea ce s'a dis în

19

—

vinţa

3)

minelor

supră,

p. 495,

nota

pri-

3.

In tecst, virgula se vede pusă din eroare înaintea, cuvântului încă.
„Sed si (fundus) lapidicinas habeat, et lapidem coedere velit, vel Dreptul. Rocretifodinas

habeat,

omnibus

his usurum

să continue

esploatarea

vel arenas ;

Sabinus

cil,

tul Pe

quasi bonum patremfamilias. Quain sententiam pulo veram.“ (L.
9. $ 2. Dig. Lib. 7. Tit. 1—Vedi și L. 9, $ 3, precum Şi L. 13$
5. Dig. Lib. 7. Tit. 1.—L. 7 $ 14 şi. 8. Dig. Lib. 24. Tit. 3, soluto matrimonio. — Maxmora însă nu era considerată ca fruct (în
fructu) de cât atunci când esploatarea ei era începută de cătră
proprietar. (Vedi L. 18. Dig. Lib. 23. Tit. 5 şi L.7$ 13. Dig.
Lib. 24. Tit. 3.) — In dreptul vechii al Franciei, usufructuarul nu
putea,

din

contra

nici macar

unei mine în-

cepute înaintea deschiderei usufruetului, de cât atunci când mina
era atât de îmbelşugată în cât părea afi inepuisabilă. Demolombe.
91.
IX. 578 și X. 429. Laurent. VI. 448. Pothier. Communaute.
Douaire.
4)

— Vedi
196.

și Art.

623

lit.

codul

e din

Calimach

(417

dreptul
Austriac) care consideră ca o șerbire moșienească (rurală)
var.
arde
a
de
sau
de a tăe peatră, de a sapa năsip,
sau Când se conde a se şti dacă esploatarea trebue să se considere

Cestiunea
fapt și desideră esp”
nu ca începută de cătră proprietar este o cestiune de
de ceată? ces.
instanţele
cătră
de
suveran
mod
în
apreciează
intenţie, care se
ţie ae fapt.
449.
VI.
Laurent.
31.
fond. Aubry et Rau. IL. $ 230, p. 433, nota

Demolombe.. X. 432.—Din cele mai sus espuse resultă că usufruc-

tuarul nu va avea nici un drept la minele și carierele a căror esploatare a. fost începută de cătră proprietar, dacă esploatarea era

părăsită în mod definitiv şi irevocabil în momentul deschiderei usufructului. Demolombe.
'Dipografia Naţională.

|

X. 432 bis.
-

|
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580

Lyon,

sub

cuvânt că

usufructuarul trebue

fructe

ca și însuși proprietarul,

păstrând

să se

folosească de

substanţa lucrului. (Art,

" 517.) Aşa este, însă mineralele care-se găsesc în pământ nu sunt
fructe, ci o parte din însuși fondul, care aparţine proprietarului și
la care usufructuarul n'ar trebui să aibă nici un drept, tocmai pentru că

el trebue să păstreze substanţa. De aceea, mult mai logic și mai
juridic este Ante-proiectul de revisuire, care nu dă nici un dreptusufructuarului asupra minelor şi carierelor, ci numai asupra dobândilor ce proprietarul trage din capital. (Art. 620 din Ante-proiect.)

Usutruetuarul

După Art. 538, usufructuarul

nu are nici un drept asupra mi-

ma Pele te nelor şi carierelor neesploatate de proprietar în momentul des-

şi altele p.re- chiderei usufructului, căci el trebue să se bucure ca și însuși pro-

Pere'545) prietarul (Art. 517 şi 537), şi acest din urmă n'a considerat-a-

Controversă, semene producte ca fructe.!) El nu va putea de asemenea să eie
nici peatra, nici năsipul, nici varul de care ar avea nevoe pentru facerea reparaţiunelor de întreţinere (Art. 545), pentru că Art.
531 care îi permite de a tăea în acest scop copacii înalţi nepuși

în tăere regulată este o disposiție escepţională care nu se poate
întinde

Comoară. Art.

la alte

casuri

prin analogie.2)

Usufructuarul nu are de asemene

nici un drept asupra comori

538 și 649. care s'ar găsi pe fond în cursul usufructului seu, fiind că comoara
nu esţe un fruct: fhesaurus în fructum enim non computabitur,
(L. 7 $ 12, în fine. Dig. Lib. 24. Tit. 3.) Comoara descoperită însă
de usufructuar i se va cuveni pe jumatate, conform Art. 649, nu în calitate de usufructuar, ci ca găsitor,2) după cum prevede formal atât

Art. 824 din codul Olandez, cât şi Arf. 494 din codul Italian: Sed
pars €jus dimidia

restituetur, quasi în alieno inventi. (Dig. loco cil.)

Drepturile usufructuarului
lui şi asupra

creşterelor

asupra

calităților

de pământ

cu care

active
el se

a fondu-

măreşte

în

timpul usufructului (aluviune etc.)
„Art, 535.—Usufructuarul se folosește de adăogirile făcute prin aluviune la obiectul asupra căruia are usufruct. (Art. 495 urm. 502 C. C.
Art. 596 Cod. Fr.)
Art. 536.—EI se foloseşte de drepturile de servitudine,)
1) Nici proprietarul nu poate începe
sufructului

fără voea

asemene

usufruetuarului,

şi în ge-

esploatare în cursul u-

pentru

că el nu

într'un chip să vatăme drepturile usufructuarului.

poate

nici

(Art. 539.)

2) Laurent. VI. 454. Hennequin. II. p. 318.—Contrâ. Demolombe. X.
433. Demante. II. 438, bis II. Taulier. IL. p. 311. Proudhon. II.
3)

,

1204 şi 1208. Aubry et Rau. IL. $ 230, p. 434.
|
Demolombe. X. 271 bis. Laurent. VI. 382. Ducaurroy. Il. 188. Marcad6. II. 505. Mourlon.I. 1551. Vedi și supră, p. 383, nota 3.—
Art. 1528 din codul Calimach (1143 Austriac) prevede din contra
că şi proprietarului folosirei se cuvine o parte din comoara găsită.

Comp. Și Art. 1532 din același codice. (Axt. 1147 Cod. Austriac.)

"*) Tecstul

francez mai vorbește

încă

de dreptul de trecere, (Art. 616),

DREPTURILE

USUFRUCT.

nere, de toate, drepturile
sește

întocmai

ca

ASUPRA

CALITĂȚILOR FONDULUI.—ART.

581

de care se poate folosi proprietarul, și. se folo-

însuşi proprietarul;

(Art. 517,

648 C. C. Azt, 597 C. Fo)
Dreptul

535, 536,

537,

540, 554, 576-643

ia

de servitute, fie activă fie pasivă, fiind un

accesorii al Dreptul de

fondului, se înțălege că el se va esercita sau se va suferi şi deseriluteArt.
cătră usufructuar, pentru că el iea lucrul în starea în care se
găseşte la deschiderea usufructului. (Art. 540.) „Sed si fundo de-

beatur (servitus), et ipse fructuarius ea utetur.“ (L. 2 $ 2. Dig.
Lib. 8. Tit. 5.) Usufructuarul nu are numai dreptul, dar chiar şi
datoria de a se folosi de servituţile active spre a nu se stânge
prin ne-us (Art. 639), şi de a nu îngădui stabilirea prin prescripţie a unei servituţi pasive, căci el fiind dator a veghea la conservaţiunea lucrului și la menținerea. drepturilor proprietarului (Art.
517 și 554), ori ce negligență din partea lui Var face respon-:
sabil

câtră

acest

din

urmă.!)

De

şi legea

a avut în vedere

numai

servituţile şi drepturile esistente în momentul constituirei usufructului, totuşi nu mai remâne nici o îndoeală că usufructuarul se
va folosi, în puterea principiului accesiunei, și de drepturile dobândite de proprietar în cursul usutructului, conform doctrinei lui
|
Domat, consacrată și de legiuitorul actual. (Laurent. VI. 374.)
a
de
Dreptul
proprietarul,
însuși
Usufructuarul se va folosi, de asemene, ca și
+ vâna şi de a
iii
de toate celelalte drepturi x care sunt un accesorii al dreptului pzscui. Art.
648.
de proprietate, precum este dreptul de a vâna şi de a păscui?) pe
Jocul supus usufructului, de a percepe besmanul, oteupurile şi celelalte foloase care sar cuveni proprietăţei.?)
usuCu toate că usufructuarul primeşte lucrul în starea în care se Dreptul
fructuarului
însă acest

sexvituţi

este de prisos, de vreme

cuvânt

ce legea vorbeşte

de la aluviune.

în genere. Bine a făcut deci legiuitorul nostru de a eli-

cominat acest cuvânt, care se vede eliminat atât în Art. 494 din
Olandez.
codul
din
821
Art.
în
dul Italian, cât şi
)

Marecadâ.

II.

504.

Mourlon.

1. 1552.

Demolombe.

X. 334.

Ducau-

camissa
roy. Il. 184. „Et si forte fuerit, non utente fruciuario,
$7 în
15
(L.
ius).
(fructuar
tenebitur
nomine
quoque
hoc
(servitus),
să
asemene
de
trebui
va
fine, Dig. Lib. 7. Tit. 1.)—Usufructuarul
desl
momentu
în
fondul
supus
era
care
la
sufere servituţile pasive
,
chiderei usufructului. Mourlon. loco cit. |. 1552.
redibum,
num
venatio
et
qu0que
2) Demolombă. X. 335. „Aucupiorum
. Frgo
Cassius ait libro octavo juris civilis, ad fruciuarium, pertinere62. Dig.
și.
Vedi
1.)
Tit.
7.
Lib.
et piscationum.“ (L. 9 $ 5. Dig.
saltibus vel monloco cit. unde se dice: „Usufructuarium venari în
L. 26. Dig. Lâb.
aceste
toate
tibus possessionis, probe dicitur.“ V. cu
22. Tit.

3)

1, unde

se dice că Julian

nu

consideră vânatul ca un fruct

fond consistă în veal fondului de cât atunci când fructele acestui
fructus fundi ex
Mist
esse,
negavil
fundi.
nat: „ Venationem fructus
espres drepvenatione constet.“ Art. 821 din codul Olandez prevede
N
tul usufructuarului la vânat și la păscuit.
ur, ad
_percipit
înde
quidquid
vel
nascitur,
„Quidquid în funde
1.)
Tit.
1,
Lib.
Dig.
fructuarium pertinet.“ (L. 59 ŞI ab initio,

Art. 535.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

Ii.—TIT. III.—CAP.

1. S-a L—ART,

535, 536, 534.

găsește în momentul constituirei usufructului, totuși el se va folosi de adăogirile produse fondului prin aluviune în cursul usufructului!) (Art. 535): „et placuit, alluvionis quoque usumfrucium,
ad fructuarium, pertimere.“ (L. 9 $ 4. Dig. Lib. 7. Tit. 1.)

Avulsiune,în- Cu toate că legiuitorul vorbește în acest art. numai de alusulă. Coniro- viune, totuşi am vădut (suprd, p. 519, nota 1) că usufructuarul se
foloseşte atât de adăogirele formate prin avulsiune, cât şi de inImobilisarea

sulele formate pe fondul supus usufructului.?)
|
Cât pentru accesoriile mobiliare, cestiunea nu se poate înfățoșa,

AplicareaArt.

tul de a imobiliza, nici prin destinaţiune, nică prin perpetue aşedare.
Usufructuarul malurilor unui rîu sau unui fluviu se va folosi de a-

iaca, pentru că am vădut (suprd, p. 397 şi 398) că usufructuarul nu are drep-

592 la usu- semene în locul proprietarului - (Art.
câte ori apa își va forma
ear usufructuarul fondului
de folosul pământului pe
nici o despăgubire. (Art.

536) de albia părăsită, de

un nou curs, părăsind vechea sa matcă,
pe care s'a retras apa va fi lipsit din contra
care apa s'a-mutat, fărăa avea drept la
502.) (Vegi supră, p. 523, 524.)

Despre facultatea
_ce are usufructuarul de a da în arendă sau
în. chirie bunurile supuse iisufructului, de a vinde-—sau_de a

ceda eserciţiul
dreptului
mi

Art.

534 —Usufructuarul

trebue adaos sau arenda?)

Deosebireîn-

se poate

bucura

seu.

el

altuia, sau cede£)

însuși,

sau închiria (şi

esercițiul

dreptului seu.)

3) Dacă aluviunea s'a format înaintea deschiderei dreptului de usufruct, ea va profita de asemene tot usufructuarului, pentru că el ptrimește lucrul în starea în care se află la deschiderea dreptului
seu, cu toate accesoriile sale. (Art. 540.) Laurent. VL. 372,
2) Vedi supră, p. 521, nota 1, unde se arată controversa. Comp. și

tre dreptul

Art, 662 din codul Calimach (511 Austriac), după care usufructuarul

în privinţa

era privită ca, având o esistență proprie și independentă de fontiul

dreptul acinal

se folosește de toate sporirile lucrului.—La Romani, din contra, insula,

insulei.

pe

,

care

ea

se formase, şi ca atare, nu

profita usufructuarului, ci nu-

dului proprietar. V. L. 9 $4. Dig. Lib. 7. Tit. 1. cit.p. 521,notall.

) Cuvântul a închiria este aci o- espresiune generală care se aplică
atât la fonduri rurale și urbane, cât și la lucruri mișcătoare. (Art.
1413.) Comp. Art. 390, şi 542, unde cuvântul arendă este luat earășiîn
sensul

general

de închiriere sau locaţiune.

'Tecstul francez vorbeşte

numai de arendare (donner ă ferme), referinduse astfel numai la nemișcătoare, de unde unii trag conclusiunea (vedi Mourlon. Î. 1557. Demolombe. X. 298, 299şi 348) că usufructuarul n'ar avea în princip dreptul de a închirie lucrurile mișcătoare, controversă care la
noi nu mai poate să aibă loc, pentru căcuvântul de. închiriere se

referă atât

,
„

la lucrurile

nemișcătoare

cât

şi la cele

mişcătoare.

(Art. 1413.) Vegi supră, p. 561, nota 1 şi înfră, p. 586. Vedi şi Art, 819
din codul Olandez care este mult mai bine redactat, și care vor-

beşte atât de închiriere cât și de arendare.

) Atât cu titlu oneros, cât și cu titlu gratuit, după cum

se prevede

ESPres în Art. 492 din codul Italian, itolo oneroso o gratuite.

) Esercițiul dreptului seu, după cum se esprimă Art. 492 din codul

ARENDAREA

SAU

CEDAREA

DREPTULUI

DE USUFRUCT.

ART.—534.

583

De va închiria, urmează a se conforma, pentru epocele când se preînoesc contractele și pentru durata lor, regulelor întocmite pentru barbat
în privința averei femeei sale la titlul despre contractul de căsătorie.

(Art. 390, 427, 454, 523, 542, 571-573, 1268, 1269, 1413, 1419, 1824

$ 2, 1750

$2

C. C. Art. 59

I. Dreptul

C.Fr.).

de administrațiune (închiriere sau arendare,)

Usufructuarul,

fiind chiemata se folosi de lucrul supus usufruc-

tului ca și însuşi proprietarul, este autorisat a face în genere, deşi
legea n'o spune formal, toate actele de administraţiune pe care
le ar putea face însuşi proprietarul, fără a înceta de a se folosi
ca un bun gospodar şi ca un bun părinte de familie.!) (Art. 541.)
Astfel, am v&dut sapră, p. 35,că părintele usufructuar are administrațiunea avere! supuse usufructului, și vom vedea de asemene
că barbatul, care este usufructuarul zestrei femeei sale (Art. 1243),
are administraţiunea acestei averi. (Art. 1242.)
Din împrejurarea că usufructuarul are administraţiunea bunurilor supuse usufructului resultă că el poate să deie aceste bunuri
în arendă sau în chirie,?) pentru căa închiriea însemnează a se folosi: „ Usufructuarius vel ipse frui ea re, vel alii fruendam locare potest ; nam et qui locat utitur.“ (L. 12 $ 2. Dig, Lib. 7.
Tit. 1.) Dreptul de us, din contra, nu poate fi nică cedat nică închiriet (Art. 571); numai cel ce are un drept de abitațiune asupra unei case poate prin escepţiune să închirieze partea casei
nelocuită de dânsul. (Art. 572 $ 2.)
10 Arenâarea

In vechia, jurisprudenţă
1.' Dig.

Lib.

19.

Tit.

consimţite de cătră
fructului,

sau

închirierea

şi în dreptul Roman

franceză

2), contractele

usufructuar

aşa în cât proprietarul

imobilelor.

de

arendă

sau

de

înire
(UL. 9 ŞDeoseb
tre dreptul

închiriere

încetau de drept la finele
care redobândea

dreptul

seu de

Italian (Pesercizio del suo diritto), ear nu însuși dreptul de usufruct,

după cum

actual şi

usu- dreptul Ro-

se esprimă tecstul francez și Art. 819 din codul Olan-

588.
dez. Vegi consecinţele acestei schimbări de tecs, înfră, p.
prin455.—În
VI.
Laurent.
3.
No.
435,
p.
230,
$
Rau.IL.
et
») Aubry
lipsa
în
însă,
usufruct,
de
ă
cip, administraţiunea poate fi deosebit
usufruct
un
e
constitu
să
putea
n'ar
ul
testator
lege,
unui tecst de
bunuri
în favoarea unei persoane, dând administraţiunea acestor pentru
mandat
un
da
a
de
permite
nui
altuia, fiind că legea
Laurent.
timpul când el nu va mai fi în viaţă. (Comp. Art. 911.)
p. 28,
supră,
și
Vegi
200.
1.
67.
P.
D.
Fr.
VI. 456. Comp. și Cas.
o
face
ar
ă
persoan
unde am aratat că clausa prin care o a treia
sau
dăvuite
bunurile
ca
ne
condițiu
sub
liberalitate unui copil minor
mar fi validă.
legate să se administreze de un altul de cât tatăl,
se pree se,
natural
_
e
2) La caz de arendare sau d e închiriere, fructel Bai (Veţi
și Art.
At
aplica
va
se
cât
în
Civile,
schimbă în fructe

No. 478.
523.) Boileux. Il. p. 726. Mourlon. I. 1562. Marcaâde. Il. p. 468.

584.

CODUL CIVIL,--GARTEA II.—TIT, HII.—CAP. 1. S-a L.—ART. 534,
folosință, putea
nu era de cât
jus aceipientis.
nic, nu putea
tul p'ar mai fi

să espulseze pe arendaș sau pe chiriași.
aplicațiunea macsimei: soluto jure dantis,
Usufructuarul avend întradevăr un drept
să confere un drept pentru timpul când
avut ființă, în puterea regulei: nemo plus

alium transferre potest quam

Aceasta
solvitur
vremelusufrucjuris ad

ipse haberet. (L. 54. Dig. Lib. 50.

„Tit. 17.) Aceste principii au fost păstrate de legiuitorul actual
numai în privinţa închirierei mobililor (vedi înfră, p. 587) și în

privinţa

actelor de disposițiune ce poate face usufructuarul. Ast-

fel, după Art. 1750. $ 2, usufructul unor bunuri imobiliare poate
fi ipotecat, însă numai pe timpul cât ţine acest usufruct. (Vedi şi Art.

1824 $ 2.)

Cât

pentru

contractele de arendă sau de închiriere

relative la un imobil, fie urban, fie rural, consimţite de cătră usufructuar, proprietarul va trebui să le respecte în urma, încetărei

usufructului, dacă ele au fost

consimţite

sau reînoite în limitele

unui act de administrațiune, adecă pe cinci ani cel mult (Art. 390,
427, 454, 534, 1268, 1269, 1419), ear nu pe 9 ani ca în co-

dul francez.!)
Anularea con- Proprietarul numai atunci ar putea, cere anularea contractului,
tractului pen- când sar dovedi că acest contract, deşi făcut în limitele legei,

totuşi ar fi fost consimţit cu rea credință şi în scop de al frauda
în drepturile sale.2) Praus ominia corrumpit.
Reducerea

Dacă

contractul

a fost

încheiet

pe

untimp

mai

lung

de cinci

contractului. ani, proprietarul va putea cere reducerea lui la timpul legal, ear
dacă contractul n'a fost reînoit în conformitate cu legea, el nu va
obliga pe proprietar.)
|
Plata, prin an-

D

ticipaţie.

2

Comp.

şi Art.

493

din codul

Italian,

unde termenul

este de 5 ani

ca şi la noi.——Usufructuarul va putea, să stipuleze plata câştiului În
bani saii în producte, însă moștenitorii lui vorfi obligaţi a restitui
sumele primite de dânsul prin anticipație pe tot timpul cât usufructul w'ar fi avut loc. Demolombe. X. 353. Laurent. VI. 468.
Demolombe. X. 354. Laurent. VI. 460. Dacă esistă 'sau nu fraudă, aceasta este o cestiune de fapt care se apreciează în mod suveran de cătră instanțele de fond. Ast-fel, contractul ar putea fi

declarat fraudulos, când el ar fi fost consimţit în ajunul încetărei

dreptului de

usufruct

cu un preț prea

mic faţă

cu

valoarea

lucrului

închiriet. Simpla împrejurare însă că contractul de arendă ar fi
fost incheiet întrun timp apropiet de încetarea usufructului, sau
chiar vilitatea preţului singură, fără alte împrejurări, n'ar fi de ajuns

pentru

ase declara contractul fraudulos,

dacă

intențiunea frau-

duloasă n'ar resulta din alte împrejurări. Comp. Curtea din Douai. D.

P. 55. 2. 53. Laurent şi Demol. loco cit. Troplong. Louage. 1.155.
%

Proprietarul nu va fi ţinut la respectarea contractului consimțit afară de limitele legi, chiar când el ar fi moștenitorul usufructuarului, căci usufructuarul nu poate să transmită o obligaţiune pe
care n'o avea el însuşi. Proprietarul moștenitor al usufructuarului numai

atunci

usufructuarul

ar fi obligat

la

respectarea unui asemene contract, când

ar. fi contractat fără a face cunoscut

calitatea sa, În-
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poate să resilieze, fie de Resiliarea

bună voe, fie prin justiţie, contractul de arendă sau de chirie con- gontraetului
simţit de densul, şi să facă altul în limitele legei.!) EI nu va pu- partea ugu-.

tea însă nici odată să ceară anularea sau reducerea

contractului fructuarului.

consimțit peste termenul legal, căci acest contract este valid în
timpul usufructului, ear în urma încetărei lui, usufructuarul nu

mai are nică un drept.)

Chiriaşul sau arendaşul a cărui contract a fost anulat, pentru Chiriaşul a
Că con:
că n'a fost făcut conform legei, n'area nici un y regres în contra„ u- tractafos
tasufructuarului

*

sau

4

în contra

moștenitorilor

sei, pentru

că evicţiu-

nulat

are

nea sa, resultă din lege, şi el trebuea s'o prevadă:5) guia hoc eve- regres contra
rului.
mire posse prospicere debuit. (L. 9 $ 1. Dig. Lib. 19. Tit. 2.)
usude
seu
dreptului
Dacă usufructuarul a vândut esercițiul
fruct, fie de bună voe, fie prin licitaţie publică, în urma încheierei unui contract de arendă sau de chirie consimţit prin un act
autentic sau mâcar prin un act cu dată certă (Art. 1441), cumpărătorul

va

trebui

să respecte

acest

contract,

chiar

dacă

el ar

fi afară de limitele legei, căci cesionarul a întrat în locul usufructuarului care, dacă nu trecea altuia eserciţiul dreptului seu,
era obligat și în privința contractelor încheiete pe un termen mai

lung

de cinci ani.%)

Regulele mai

espuse , se aplică
sus
a

numai la contractele de a-

Arendare

a
:
nsimţită e
Go închiriere
ÎNSĂ sau
rendă sau de chirie încheiete de usufructuar. În cât priveşte
propriătră
voeştec
ce
seu
lucrul
cu
el fiind liber de a face
pe proprietar,

deschi(Art. 480), poatesă!l închirieze sau să'l arendeze înaintea
l va
ctuaru
dere! usufructului pe untimp ori cât de lung, şi usufru

et

faptul sau prin
ducând astfel pe chiriaş sau arendaş în eroare prin
116.
Genty.
dolul seu. Laurent. VI. 465.
47. D.P. 51.2. 180.
5) Laurent. VI. 469. Curte Aix şi Paris. D. P. 64.2.
Curtea din Douai. Resiliarea
436.
.
% Laurent. VI. 461. Aubryet Rau. II. $230,p
i anularea
a chiriașulusâu
privinţ
în
însă
m
decide
să
trebue
D. P. 53. 2. 20.—Ce
tea
tului,
contrac
ea
nulitat
sau arendașului ? Este el în drept a propune
usufructului? chiriașului.
la finele
atunci când proprietarul ar voi să'l menţină
de a propune Controversă.
dreptul
conferă
Unii
ă.
versat
contro
Cestiunea este
ori chiriaşușului
arenda
şi
nulitatea nu numai proprietarului, dar

nt. VI. 462. Dului, pentru că contractul ar fi nul de drept (Laure relativă, înfiineste
ranton. IV. 587), ear alţii susțin că nulitatea mbe. X. 355, 356.
Demolo
ată numai în favoarea propiietarului.
Duvergier. Louage. 1.41.
180.
II.
roy.
Ducaur
cit.
co
Aubry et Rau.lo
pare cea mal juridică.
se
mi
Vedi și D. P. 53. 2. 20. Această părere
357. Aub. Rau. loco cit.
X.
Demol.
463.
VI.
t.
Lauren
3 Comp. Art. 1545.
caz de vinderea
20—In
2.
3) Laurent. VI. 466. C. Douai. D. P. 53.
tar, cumproprie
”
nudului
partea
din
tului
bunurilor supuse usufruc
obligat la
fi
va
nu
,
părătorul întrând în drepturile proprietarului pe care usufructutele
contrac
ta
stângerea usufructului a respec
Cu alte cvinte cumarul le ar fi încheiet fărăa se conforma. legei.
le ar fi avut însuși
care
pe
părătorul va avea aceleaşi drepturi
467,
VI.
proprietarul vândător, Laurent,
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CIVIL.—CARTEA

I1.—TIT.

IIL.—CAP. 1. S-a L—ART.

534,

trebui să reşpecte acest contract (Art. 1441), pentru că proprietarul nu e supus la nici o limită şi la nici o condițiune.!
„_
Proprietarul poate să iee cu chirie însuși al seu lucru, dacă usufructul acestui lucru aparţine unei a treia persoane. Aceasta se
supune formal în Art. 1471 din codul Calimach (1093 Austriac.)
2

Inchirierea mobilelor.

Usufructuarul are în princip dreptul de a închiriea mobilele
supuse usufructului, pentru că, pe de o parte, legea nu distinge între mobile şi imobile, ear pe de alta, pentru că Art. 534 vorbeşte de închiriere, espresiune care după Art. 1413 se referă atât

la mobile cât și la

imobile.?)

Usufructuarul

poate

să închirieze

mobilele supuse usufructului, pentru că prea puţin importă cine se
va folosi de ele, usufructuarul sau un altul; destul este numai să
nu se abuseze de ele. Aceste principii sunt aplicabile şi la animale,

Restrioţiune

care nu sunt de cât niște mobile însufleţite?) (moventia.)
Usufructuarul

nu

va putea

însă

Ja dreptul de jucrură destinate la usul seu

să închirieze

animalele
sau alte

personal, “precum ar fi, bună oară,

usufructuaru-albiturile sau hainele destinate a fi purtate de cătră însuși
usu*
fructuarul, cărţile unei biblioteci ete. EL nu va putea să închirieze
aceste

“Inchirierea 0-

biectelor desHinate a A în|
”

lucruri

destinate la

usul

seu personal,

pentru

că un bun

') Demolombe. X. 350, 351. Laurent, VI, 375. Ducaurroy, Il. 179,
—
La Romani, din contra, contractul de arendă sau de închiriere nu
obliga de cât pe părţile contractante și pe moștenitorii lor. (L.9 $ 1.
Dig. Lib. 19. Tit. 2. Vegi şi L. 9. Cod. Lib. 4. Tit, 65.)

2) Comp. Laurent. VI.

470. Taulier, IL p. 17. Genty.

Usufruit, 110,

—Contră. Mourlon. 1. 1557. Arntz. 1. 983. Demolombe. X. 298, 299.
Demante. II. 428 bis. |. Aubry et Rau. II. $ 230,p. 437 etc. care
contestă în princip dreptul de închiriere din partea, usufructuarului,
admițând acest drept numai în privinţa unor obiecte nesupuse stricăciu-

nei, precum oglindi, ceasornice etc. corăbii sau vase

(Art. 490 C. Com.

din 1887), și mai ales în privinţa obiectelora căror destinaţiune este
de
a fi închiriete, precum ar fi niște costume de teatru (scoenicee vestes)

sau de bal mascat, cărţile unui cabinet de lectură, materialul unui

Inchiriereaanimalelor Art

999,

stabiliment de pompe funebre, caii şi trăsurile de poștă sau de
birjă ete.—lIn cât priveşte această din urmă categorie de obiecte,
nu mai remâne nici o îndoeală că ele vor putea, ti închiriete de cătră
usufructuar, chiar dacă proprietarul nu avea obiceiul de a le
închiriea, licet testator commodare nec locare fuerit solitus.
(L. 15 $
5. Dig. Lib. 7. Tit.1, de usufructu etc.)
2) Laurent. VI. 473. V.și supră, p. 563.—Dacă animalele au fost. închiriete o dată cu arendarea fondului la a cărui esploatare ele erau

destinate, arendașul se va folosi

tărei usufructului,
va & valid,

căci

pentru tot

închirierea

de ele, chiar Și în urma

periodul

animalelor

cât

nu

înce-

contractul. de arendă

este

cesorie a contractului principal care consistă în

de cât

o clausăat-

arendarea, fondu-

lui. Laurent, loco cit. Marcad. IL. 498. Proudhon.
III. 1806.—Nudestinate la usul personal al usufructuarului n'ar
pu»
tea fi închiriete. Laurent. VI. 47 1, 473.
mai animalele
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gospodar mar face acest us de ele: !) nec tamen locaturum, quia vir
bonus îta non uteretur. (L. 15 $ 4. Dig. Lib. 7. Tit.1.)
Contractul de închiriere al mobilelor consimţit de cătră usu- Deosebirein-

fructuar
va d lua sfârșit
o dată cu Fă usufructul,, şi i închirierea
nu va, rea,
(re inchitiey
ț
tă
dată fi
.
€
imobilemai putea de astă
da
opusă nudului proprietar în urma
lor şi a mobiîncetărei usufructului
ctului, pentru

cipiile generale

numai

căă Art. 534 face o derogaţie: la prin1 lelor.
țiunea Aplicadreptu-

în cât priveşte

arendarea

sau

închirierea

lui comun.

imobilelor.
In privința mobilelor, se va aplica deci dreptul comun:2) resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis.
JI. Dreptul
"1,

de disposițiune al usufructuarului.
Cesionarea

usufructului.

Usufructuarul este liber de a vinde altuia, fie chiar şi nudului Deosebire de
proprietar, sau de a ceda cu titlu gratuit, adecă prin donațiune,?)
esercițiul dreptului seu. Este de observat că legiuitorul nostru nu
reproduce

în

totul

tecstul

francez,

după care însuși dreptul

1a codul

deu-

sufruct poate fi cedat, ci vorbeşte numai de cedarea esercițiului
dreptului, espresiune care se vede şi în Art. 492 din codul Italian.)
)

Asupra acestui punct toți autorii sunt deacord. Vedi Laurent. VI.
471. Demolombe. X. 299. Marcad€. II. 488. Ducaurroy. Il. 182. C.
Paris şi Bourges. D.P. 57. 2. 171 şi Râpârt. Dalloz. Usufruit. 200
nota

1. Vedi

și supră,

p. 561,

nota 1.

„Sed

si testator

sciens eum

hajus esse instituti et vii, reliquit, videtur etiam de hoc usu sensisse.* (L. 12 $ 4. Dig. Lib 7. Tit. 8.) Dacă destinaţiunea lucrului esclude sau nu dreptul de închiriere, aceasta este o cestiune
de fapt. Demolombe, Laurent. loco cit.
2) Demolombe. X. 300. Aubry et Rau. II. $ 230, p. 437, tecst și nota
51. Marcadă. II. 499. Laurent. VI. 472. Vedi cu toate aceste ceea ce
Sa spus în privinţa animalelor, supră, p. 586, nota 3.
3) Usufructuarul n'ar putea dispune de esercițiul dreptului seu prin Usufruotuatestament,

ar putea

cum

după

lege în limitele porțiunei

să

dispue

disponibile

de alte

bunuri,

(Art. 841 urm.),

se înță-qul nu poate

pentru că dispune de e-

testamentul mar produce efectele sale de cât la moarte, adecă toc-S Iei A

mai atunci când usufructul par mai avea ființă. (Art. 557.) Mar- testament.
|
cadă. II. 559, nota 1.
4) Vedi supră, p. 582, nota 5. — In cât priveşte dreptul Roman, ces- Dreptul Rotiunea este controversată: după unii, numai eserciţiul dreptului de man. Controves
usufruct putea fi cedat. Argum. din L. 12 $ 2. Dig. Lib. 7. Tit,
care dice: „Usufrucluarius vel ipse frui ea re, vel alii fruendam
concedere,

vel locare,

vel vendere polest;

nam

et qui vendat, ubitur.“

Vegi și $ 3, Instit. Lib. 2. Tit. 4, unde se dice că usufructuarul nu

face nimic când cedează usufructul altuia de cât nudului proprietar:
nam exrtraneo cedendo nihil agit. Comp. şi Art. 633 cod. Calimach.
(485 Austr.) Vegi în acest sens: Ducaurroy. Îl. 183 și Institute es-

plicate. |. 431.

Mayntz.
care

Ortolan.

Instit.

1. Tit. 4, p. 457, Mourlon.

|. 1563,

$ 212 nota 21-24. Arntz. L. 989.—Contră, Demolombe, după

usuirnetuarul

putea

aut

vendere,

aut gratis

concedere

însuşi

dreptul de usufruct. (Argum. din $ I. Instit. L. 2, Tit, 5, după care
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II.—TIT.

Legiuitorul nostru, luânduse

IIL.—0AP.

după

1.—S-a L—Art, 534.

autorii care critică fără nici

un cuvânt redacţiunea tecstului francez,') vorbeşte de cedarea

e-

sercițiuluă dreptului, ear nu a însuși dreptului de usufruct, după
cum se esprimă tecstul francez, pentru ca nu cum-va să se creadă că momentul stângerei usufructului se va determina prin moartea, cesionarului, ear nu a usufructuarului. Temerea legiuitorului
este însă lipsită de temeiii, căci usufructul fiind prin esenţa sa un
drept viager, el nu se stânge de cât prin moartea usufructuarului, şi cesionarul n'a putut să dobândească acest drept de cât în
starea în care el se găsește, adecă mărginit la viaţa cedentului.
Nu era deci nici o rațiune pentru a modifica tecstul francez, cu
atât mai mult cu cât legiuitorul nu şi-a mai adus aminte de acestă

modificare la Art.

1750 $ 2 şi 1824

$2, unde nu se mai vor-

beşte de ipotecarea, şi de urmărirea eserciţiului dreptului, ci aînde usufruct. Cu toate aceste, teestul a fost modificat,
şi din această modificare resultă următoarele consecinți: cesionarul nedobândind însuși dreptul de usutruct, ci numai eserciţiul
acestui drept, va putea să perceapă fructele, fără a putea ipoteca
sau cesiona la rândul seu usufructul cesionat, fără a putea înființa asupra lui un alt usufruct sau un drept de us, şi fără ca
creditorii sei personali să poată urmări acest drept.2) In fine, consolidarea nu va putea să aibă loc de cât în persoana usufructuarului, când el prin o. causă oare care va dobândi şi nuda pro-

suşă dreptului

prietate. (Vedi. esplic. Art. 557

şi Marcade. IL. 548.) .

Din împrejurarea că usufructul: poate să fie
poate să fie şi ipotecat, de câte ori va avea de
1750 $ 2. (Art. 1750 $ 2), însă ipoteca ca şicesiunea nu
după încetarea usufructului,) Art. 534 făcând

Ipotecarea
dreptului de
usufruct. Art, el

principiile

Urmărirea,
dreptului de
usufrucţ. Art,
1824 $ 2.

generale

numai

în

privinţa

vândut resultă că
obiect un imobil
va mai avea ființa
o derogaţiune la

arendărei

sau

închirierei

imobilelor. Prin urmare, se va aplica în specie maesima: 7esoluto jure concedentis, resolvitur jus concessum.
Din cele mai sus espuse mai resultă încă că dreptul de usuusufructuarul putea să vândă sau să dee altuia însuși dreptul seu,
(jus quod habet.) Ori cum ar fi, codul francez a admis această din
urmă părere, și noi am inovat, uitând însă de a pune în armonie
Art. 1750 $ 2 şi Art. 1824 $ 2 cu Art. 534.

Acești autori sunt:

?)

%)

Demante.

Programme.

IL. 601.

Proudhon. II.

894. Taulier. II. p. 312. Hennequin. II. p. 267.
In Francia, se admite din contra asupra tuturor acestor puncte s0luţiunea contrarie, pentru că, după tecstul francez, se cedează însuşi
dreptul de usufruct. Comp. Laurent. VI. 474. Boileux. IL. p. 724,
nota 3. Demolombe. X. 362. Aubry et Rau. II. $ 230,p. 438, nota
37. Ducaurroy. II. 183. Mourlon. Î. 1563, nota 1.
Laurent. VI. 458, 475. Aubry et Rau. IL. $ 230, p. 438. Armntz. |.
989.—Cesiunea va profita însă moștenitorilor cesionarului care s'ar fi
sevârşit din viață înaintea stângerei usufructului. Aub. Rau, loto cil.
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(Art.

1824 $ 2.0.0. V. şi Art. 477 Pr. Civ.) Creditorii, neputând însă să
urmărească de cât bunurile debitorului lor, nu vor putea să urmărească însuşi lucrurile grevate de usufruct, căci usufructuarul
nu este proprietarul lor de cât la caz de quasi-usufruct. (Art. 526.)

Usufructuarul care ar fi cedat eserciţiul dreptului seu remâne cu Efectele cesitoate aceste ţinut cătră nudul proprietar la toate obligaţiunele de unei în privincare
era ţinut
în această calitate, , şi el va respunde de reaua ges- ges- proprietar.
inoprietari
I
:
tiune a, cesionarului, remănându'i recurs în contra acestui din urmă.2)
Cauţiunea dată de cătră usufructuar conform Art. 541 nu se Respunderea

liberează de drept

prin

faptul

din contra

de usufruct, ci remâne

pentru viitor de gestiunea
tru viitor, remănând

esercițiului

dreptului „f2nţinnei 1

obligată cătră nudul proprietar și nea usufruc-

cesionarului. (Comp. Art. 1657.) Cau- tului- Con-

însă să ceară în

țiunea ar putea

cesionărei

dreptul

asemenea

nudului

caz liberarea sa pende

proprietar

a cere

o nouă

cauţiune de la usufructuar.*)
2 Vânqarea

Usufructuarul

poate

fructelor

să vândă

prinse

de

rădăcini.

fructele prinse de rădăcini,

căci Moartea usu-

după Art. 965 lucrurile viitoare pot face obiectul unei obligaţiuni. fructaruul,
Dacă

fructele

s'au perceput

de cumpărător

în cursul usufructului, ceperei fruc-

na mal remâne nică o îndoeală, că vândarea este validă erga ommnes, tor vendute
a pu- Controversă.
pentru că usufructuarul în loc de ă percepe însuşi fructele
caz
tut foarte bine s& cedeze altuia esereiţiul acestui drept. In
ei
perceper
înaintea
viaţă
din
încetat
fi
ar
însă când usufructuarul
cumşi
nulă
fi
va
vendarea
fructelor din partea cumpărătorului,
părătorul

nu

va

fi în drept

a percepe

recolta,

pentru

că

venda-

să fie perrea fiind în specie făcută sub condiţiunea ca fructele
)
init.*
îndepl
s'a
nu
cepute în timpul usufructalui, condiţiunea
personal al
chiar în privinţa mobilelor destinate la usul
534 nu face
Art.
că
pentru
etc.
haine
rufe,
m
precu
usufructuarului,
t. VL. 475.— Contră.
nici o deosebire între mobile și imobile. Lauren
D. P. 57. 2.171.
Paris.
din
a
Curte
439.
p.
Aubry et Rau. IL. $ 230,

») Şi aceasta

2)

Proudhon.

IL: 896.

Aubry

et Rau.

II. $ 230, p. 439. Demol. X. 363.

476.—Nudul proprietar nu
Duranton. IV. 585.—Contră. Laurent. VI.
cesionarului, mai ales la noi,
va avea deci o acţiune directă contra
lui se cesionează. În Frandreptu
unde nu însuşi dreptul, ci eserciţiul
Laurent. loco cil. 416.
Vegi.
e.
acţiun
ne
cia, se admite însă aseme
60.— Contra. Proudnota
şi
tecst
3) Aubry et Rau. II. $ 230, p. 439
VI. 509. Genty. 105.
nt.
Laure
bis.
363
X.
hon. Il. 851 urm. Demol.
Demolombe. X.
995.
şi
989, 991
:) Laurent. VI. 477. Proudhon. II.
Intr un «alt
ră,
—Cont
curs.
la
e,
Valett
358, 359. Marcad€. II. 478.
ul este
rător
cumpă
că
și
sistem se susține că vândarea este validă
ear nu moșpreţul proprietarului,
în drept a percepe recolta plătind
preţ este representațiunea
acest
căci
țeditorilor usufructuarului,
să le dobândească de cât

a
fvuctelor pe care usufructuarul nu pute
te.
prin percepere. (Art. 524.) Sic. Deman

IL. 434 bis IV şi V.Du-
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Păduri.
Controversă,

CODUL

CIVIL.—CARTEA I—TIT.

UI—CAP,

1. S-a L—ART. 534;

Aceleași principii se aplică și la păduri, chiar când vândarea
ar fi fost făcută în momentul când pădurea putea să fie tăetă,!)
De câte ori deci recolta sau pădurea vendută sar afla încă în
picioare în momentul stângerei usufructului, vândarea lor făcută
de cătră usufructuar nu va putea fi opusă nudului proprietar, pentru că în specie înstrăinarea, fiind condițională, neindeplinirea con-

dițiunei face ca vândarea să nu aibă ființă.?)
3* Vânqarea

Usufructuarul

obiectelor

nu poate

să vândă

supuse

usutructului,

lucrurile supuse

usufructului,

şi creditorii sei nu le pot urmări în basa Art. 1824 (vedi supră,

p. 589), căci usufructuarul departe de a putea dispune de aceste lucruri, trebue din contra să le păstreze pentru a le restitui la, încetarea
usufructului. (Art. 517.) De câte ori deci usufructuarul a înstrăinat
aceste lucruri, proprietarul va, fi în drept ale revendica. Cumpărătorul lor, dacă e de bună credință, va putea, ce'i drept, săi opue Art. 1909, şi în asemene caz, proprietarunu
l va avea în

contra usufructuarului de cât o acţiune în daune. EL va putea chiar
să ceară desființarea usufructului pentru abuz conform Art. 558,

după cum prevede formal Art. 516 din codul Italian. (Laurent.
VI. 479 şi VII 87.) Aceste principii sunt absolute și nu suferi

nică 0 escepţiune.?)
Quasi-usufruct. Art,
326.

Numai

quasi-usufructuarul

lucrurilor

consumtibile

poate să le

înstrăineze, pentru că el devine proprietarul lor.*) (Art. 526.)

ranton. IV. 544. Ducaurroy. II. 181. Arntz. IL. 979. Toullier D. II.
(partea 1) 401. Aubry et Rau. II. $ 230, p. 437.
') Laurent. VI. 477, 478. Proudhon. ÎL. 995.—Contră. Cas. Fr. D.P.
82. 1. 366 şi Dreptul pe 1881, No. 77. Idem. Repârt. Dalloz. Usufruit. 184. Vedi și autorităţile citate în nota precedentă, Comp. şi
Demolombe. X. 359, care pare a fi de aceeași idee, după ce mai
întăi declară că opiniea contrarie este cea mai conformă cu adevăratele principii, cea mai juridică și mai logică.
2) Laurent. VI. 478.—Dacă cumpărătorul percepuse pănă la încetarea usufructului o parte din fructe, sau tăese o parte din pădure,
vândarea va, fi validă numai pentru partea percepută sau tăetă,
ear restul preţului i se va, restitui ca fiind plătit fără causă. In caz
când usufructuarul ar fi primit tot pretul cumpărăturei înainte, moș»
tenitorii sei vor fi nevoiţi a'l restitui cumpărătorului, care nedobân-

dind nimic în schimb, nu poate fi silit a plăti preţul.
2) Laurent. VI. 412 și 480.—Usufructuarul nu va putea

deci vinde

nici lucrurile care se strică cu vreme prin întrebuințare, precum
sunt rufele, mobilele, animalele ete. (Art. 528.) Laurent. loco cif.
- Vedi și supră, p. 562 și p. 563. Vegi și Demolombe. X. 310.—Contrd.:
Proudhon. INI. 1078 urm. 1098 şi 1106.
*) Vedi supră, p. 558.—Usufructuarul va mai putea încă prin escepțiune să vândă lucrurile supuse usufructului, când această facultate ar
resulta din voinţa părţilor interesate, ceea ce se va întâmpla de
câte

ori lucrurile

supuse

usufructului

au fost predate

după
o prea-
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SECŢIUNEA II.
Despre

obligaţiunele

usufruetuarului.

Usufructuarul are trei obligaţiuni principale: 1* obligația de .
a conserva substanţa lucrului (Art. 517); 2% obligaţia de a se bucura ca un bun părinte de familie (Art. 541); și în fine, 30 obligaţia de a restitui lucrul Ia finele usufructulni. Aceste îndatoriri principale dau naștere la altele.
1. Despre

obligațiunele ce usufructuarul trebue să îndeplinească
înainte de a începe a se folosi.

Usufructuarul înainte de a întra în folosință trebue: 10 să facă
catagrafia averei mișcătoare și să constate starea în care se găseşte acea nemişcătoare; 20 el trebue să deie în princip cauţiune
că se va folosi ca un bun părinte de familie.
1% Despre

inventariu.

Art. 540.—Usufructuarul iea lucrurile în starea în care se află; !) el
însă nu poate întra în folosința lor, de cât după ce va
sența proprietarului, sau după cel va chiema formal,
crurilor mișcătoare și constatarea stărei în care se vor
mișcătoare supuse usufructului. (Art. 462 urm. 472 urm.

face în
inventariul
afla cele
536, 545,

prelune566,

620, 705, 1243, 1324, 1421, 1432 C. C. Art. 675 Pr. Civ. Art. 600 C. Fr.)

Art. 540 începe prin a declara că usufructuarul iea lucrul su- Deosebireîntre usufruct,
pus usufructului în starea în care el se găseşte în momentul des- i închiriere.
chiderei- acestui drept, după cum vândătorul îl iea în starea în
care €l se găseşte în momentul vângărei (Art. 1324), de unde
resultă că usufructuarul nu poate pretinde de la nudul proprietar
ca lucrul, care ar fi deteriorat în momentul deschiderei dreptului
seu, să fie pus în stare bună.”) Și întru aceasta, usufructul se deosebeşte de locaţiune, căci închirietorul e din contra dator să predeie
lacrul în aşa stare în cât să poată fi întrebuințat. (Art. 1421.)
Această deosebire provine din împrejurarea că locatorul e dator

de a face ca chiriaşul să
când

nudul

proprietar

se poată folosi (Art.

trebue

numai

să lese pe

1420 $

4),pe

usufructuar

să se

labilă prețăluire, făcută cu anume intențiune ca preţeluirea să facă
vândarea, conform regulei: estimatio fact venditionem. (Comp. Art,
1245.) Vedi Laurent. VI. 480. Vedi și ceea ce s'a dis supră, p. 571

urm. în privinţa usufeuctului constituit asupra unul fond de comerţ.
n are

1) Această frasă care ne arată unul din caracterele usufructului
ei.
nică un raport cu oblig. usufructuarului. Ea nu este deci la locul
458.—
X.
be.
Demolom
371.
VI.
2) Comp. Mourlon. I. 1499. Laurent.
In privinţa reparaţiunelor celor mari, cestiunea este controversată,
însă vom vedea, cu toată părerea contrarie a lui Laurent VL 548),
că aceste reparaţiuni sunt facultative pentru proprietar, ȘI că el
nu poate fi constrâns a le face. In cât privește dreptul roman, Comp.
L. 65 $ 1. Dig, Lib. 7. Tit. 1 şi L. 23. Dig. Lib. 7. Tit. 8.
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folosească : fenetur în abstinendo, sed non în faciendo. Nudul proprietar poate însă fi obligat prin titlul constitutiv al usufruetului
de a preda lucrul în bună stare. (Laurent. VI. 371.)

Usufructuarul

Din împrejurarea că usufructuarul iea lucrul în starea în care

iea lucrul cu e] se află în momentul deschiderei dreptului seu, mai resultă încă
riile sale. că -el îl primește cu toate accesoriile sale (adminicula 4susfructus)
(L. 7 $1 şi 2. Dig. Lib. 7. Tit. 6), prin urmare, cu toate mobilele imoblisate de cătră proprietar, cu toate adăogirile care esistau în momentul deschiderei usufructului, insule, aluviune, avulsiune etc. (Laurent. VI. 372.) Vedi şi supră, p. 582.
Oblig. deafaLa Romani, facerea catagrafiei.
din partea usufructuarului nu

ceinventarii. era obligatorie, ci se recomenda

numai ca

un sfat.!) Astădi, din

contra, ca şi sub codul Calimach, usufructuarul este obligat a face
în presenţa proprietarului, sau chiar în absenţa lui, dacă ela fost
formal chemat?) (Art. 72 urm. Pr. civ.), catagrafia tuturor lucruDeosebire

între dreptul
codul Calimach.

!) fecte autem facient et haeres et legatarius, qualis res sit, căm frui

îincipit legatarus, si în testatum redegerini, ut înde possit apparere

an, et quatlenus rem pejorem legatarius fecerit.* (L. 1 $ 4. Dig. Lib.
7. Tit. 9.)—In codul Calimach din contra (Art. 669), ca şi în codul
Austriac (Art. 518), inventariul sau îsvodul vrednic de credință. corespundetor

Chiemarea
tuturor părților interesate.

de toate lucrurile

șerbitoave

este obligator.

Presența proprietarului este menită a garanta sinceritatea acestei
operaţiuni. Inventariul care s'ar face fără chiemarea proprietarului
mar

fi oposabil

—Demolombe
proprietarul,

acestui

din

urmă.

(loco ciț.) observă
dar toate

Laurent. VI.

cu

multă

492.

dreptate

părţile interesate: trebuesc

Demol. X. 466.

că nu numai
chiemate

ca să

asiste la inventariii. Ast-fel, se vor chiema toți co-moştenitorii, toți
„co-legatarii

Lipsa proaprietarului

ai

usufructului,

dacă

ventariului.

mai

mulţi

etc.

şi fără presența sa, însă în asemene caz, el va fi în drept a face
cu cheltueala lui un alt inventariă şi o altă constatare a stărei nemișcătoarelor. Demolombe.

Formele în-

esistă

In caz când proprietarul n'ar veni la facerea catagrafiei, de și
el ar fi fost legiuit chiemat prin portărei, inventariul se va putea face

Legea

nearătându-ne

X. 466. Toullier. D. II. (partea. 1.) 419.

forma

în

care

trebue

să se facă catagrafia

şi constatarea, stărei imobilelor, nu mai remâne nici o îndoială că
aceste operaţiuni se vor face prin act sub semnătura privată, chiar
dacă părţile ori numai una din ele ar fi incapabile. Demolombe. X.

465. Laurent. VI. 493.-—(In privinţa catagrafiei ce se face în materie

de moştenire, vedi Art. 674 urm. Pr. Civ.)— Catagrafia poate
fi înlocuită prin acte echivalente, precum ar fi o declaraţiune făcută în

comun acord
Preţeluire.

de cătră

părţile interesate. D. P. 52. 2. 248.

DP.

58. 1. 194. Laurent. loco cit. VI. 4992.
Legiuitorul prescrie numai catagrafia, de unde resultă că prețeluirea obiectelor mișcătoare nu este neapărată. In caz însă când
s'ar face asemene preţeluire prin esperți, părţile vor face foarte bine
să prevadă dacă prețeluirea a fost făcută tazationis sau venditionis
gratia. Preţeluirea se obicinuește a se face cânde vorba de. quasiusufruct (Art. 526) sau de constituirea, usufructului asupra unui fond
de comerţ. Vedi supră, p. 571.—In caz de constituirea usufructului prin donaţiune, prețeluirea este obligatorie. (Art. 827.)
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rilor mișcătoare, arătând descrierea fidelă a tuturor obiectelor supuse usufructului (Art. 675 Pr. Civ.) şi constatarea stăre! în care
se vor afla, cele nemișcătoare. Atât catagrafia cât şi constatarea
stărei în care se găsesc imobilele supuse usufructului se vor
face cu cheltueala usufructuarului, după cum prevede formal atât
Art. 496 din codul Italian, cât şi 830 din codul Olandez, pentru:
„că

cheltuelele

trebue

să fie în

această îndatorire.!)
Inventariul are de scop,

codul Calimach

după

sarcina

cum

acelui căruia

se

esprimă

legea impune

Art.

669

din Scopul inven-

(518 Austriac), înlesnirea dovegilor pentru preten- triuliși

ţiile ce se pot întâmpla între proprietarul lucrului şi usufructuar stărei imobilelor.
la finele usufructului, ear scopul constatărei imobilelor este de a
se putea apreţia gradul lor de deteriorare sau de prefacere.

Lipsa de inIn caz când nu s'ar fi făcut inventarii, câtimea averei mişcătoare ventar.
Marnări
putea dovedi,: după3 părerea,

"ap
Sar

generalmente

:

a
prin marturi tară, prostumadmisă,

şi presumţiuni.?) (Art. 1198 şi 1203.) Această părere este însățiuni. Controversă,
foarte contestabilă, pentru că dovada testimonială . fiind admisă
doo
procura
a'şi
de
imposibilitate
în
fost
au
părţile
când
numai
vadă scrisă, nudul proprietar nu era în această imposibilitate, de
vreme ce el putea să silească pe usufructuar a face inventariii, sau
VI. 503.)
la nevoe să'l facă chiar singur. (Laurent.
N
imobilelor supuse Art. 1482 istarea
constatat
fi
Cât pentru casul când nu s'ar

usufructului, majoritatea autorilor aplică prin analogie Art. 1482, aplicati ja

după care usufructuarul ar fi presupus că a primit imobilele în
stare bună, 3) ceea ce earăşi mi se pare inadmisibil, pentru că
presumțiunea care resultă din Art. 1432 fiind o presumţiune le-

Laurent. VI. 496. Aubiy et Rau. II. $ 229, p. 420. Demol, X.461
într'abis. Bonachi. II. p. 147. Mourlon. | 1573 în fine. Legiuitorul
inventala
cheltuea
ca
voit
a
când
espres
mod
în
rostit
s'a
devăr
și 919.)
viului să se scadă din valoarea bunurilor. (Art. 111, 723
ea
moștenir
primi
va
or
moștenit
ar
propriet
nudul
In caz însă când
sarîn
fi
vor
iului
inventar
sub beneficii de inventar, cheltuelele
cina moștenirei. Laurent. VI. 496. Demolombe. X. 463.
421. Mourlon. |.
:) Demolombe. X. 472. Aubry et Rau. II, $ 229, p.
din Pau. D.
Curtea
III.
bis
441
Il.
.
1574. Marcad6. II. 508. Demante
la noi,
bilă
inadmisi
mai
atât
cu
este
părere
Această
P. 87. 2. 166.
fost

)

care n'au
cu cât ea se întemeiează pe Art. 1415, 1442 șică 1504
de invenlipsă
în
dar,
Credem
nostru.
reproduse de legiuitorul

3

la finele usufructului
tariti, averea mobilă nu se va putea. constata
şi VII. 27.
503
VI.
Laurent.
de cât prin acte scrise. Comp.
be. X. 479.
Demolom
996.
[.
Arntz.
cil.
loco
II,
Rau.
Aubry et
In acest sis421.
I)
(parte
Il.
D.
.
Proudhon. IL. 794, 795. Toullier
presumțiucombate
putea
va
tuarul
usufruc
că
însă
tem se înțălege
1432.)
(Art.
rea.
stare
în
nea legală dovedind că a primit imobilul Austriac), usufructuarul
(518
h
Calimac
codul
După Art. 669 din
lucrul cu toate cele
în lipsă de inventariii este presupus că a primit
de mijloc, prestarea
4
nțare,
întrebui
trebuincioase spre obiciuuita

şumțiune care astădi nu mai esistă.

troversă.
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gală, ca atare, este de strictă interpretare, şi nu poate fi întinsă
la alte casuri prin analogie. In lipsă de tecst, se va aplica deci
dreptul comun, adecă Art. 1169, după care nudul proprietar
va trebui să dovedească starea în care el.a predat imobilul supus

usufructului. (Comp. Laurent. VI. 504.)
Scutire de a
face inventar.
Controversă,

Usufructuarul poate el fi scutit de obligaţiunea de a face inventariii ? Negativa este în deobște admisă, pentru că inventariul
este de ordine publică, ca unul ce are de obiect împedicarea sustracțiunelor pe care le ar putea comite usufructuarul. 2) Clausa
care ar scuti pe usufructuar de facerea catagrafiei ar avea deci

de scop

înlesnirea

rălei sale credințe și a furtului,

şi ca atare,

mar avea nici o putere obligatorie, pentru că părțile nu pot prin
convenţiunele lor să deroage la disposiţiunele care interesează ordinea publică.2 (Art. 5.) Asemene clausă ar fi considerată ca neavenită, chiar când s'ar opri în mod espres facerea catagrafiei,
sub pedeapsa unei clause penale în contra moștenitorilor, când
testamentul ar prevedea, bună oară, că nuda proprietate întreagă
ar fi legată, în caz când moştenitorii ar voi să supună pe legatar
la îndeplinirea, acestei obligaţiuni.5)
Deosebire între oblig. dea,
face inventar
şi de a da ca-

uţiune. Art,

540, 541,

') Usufructuarul poate din contra, să fie scutit de obligațiunea de a da
cauțiune (Art. 541), de unde resultă că această cauţiune nu interesează, ordinea publică, ci este numai menită a garanta interesele
nudului proprietar. Argumentârea prin a fortori este deci admisibilă în privința cauţiunei. Intr'adevăr, cine poate mai mult, poate
"și mai puţin. Deci, proprietarul putând să deie întreaga proprietate în loc de a da numai usufructul, a fortiori el trebue să aibă
dreptul de a da usufructul, scutind pe legatar sau pe primitorul
darului de obligațiunea de a da cauţiune. Comp. Laurent. VI. 513.

2) Laurent. VI. 497. Proudhon. IL. 800 urm. Demolombe. X. 473 urm.
Ducaurroy. Il. 194. Maread. IL. 509. Aubry et Rau. Il. $ 229.p.
421. Demante. IL. 441 bis IV și V. Mourlon. |. 1585. D.P.52
2.

124.

D. P. 56. 2. 273.

D.

P. 64,

2. 133.—

Codul

Olandez

(Art.

830 $ 2) este formal în această privinţă —După Art. 496 $ 3 din
codul Italian, usufructuarul poate fi scutit de a face inventariii, însă în asemene caz, proprietarul este autorizat a'l face cu cheltueala lui.—Vedi şi supra, p. 157, unde am v&dut că nici epitropul
nu poate fi scutit de obligaţiunea de a face inventariii.— Contra. Toullier. Il. (part. 1) 420. Genty. 180. Arntz. I. 997, 998. In această din
urmă

părere

în privința

însă,

scutirea de a face catagrafia n'ar avea nici un efect

drepturilor celor de al treile, de esemplu, în privinţa

creditorilor și a moștenitorilor reservatari. Arntz. Mourlon. loco cit.

In ori ce caz, chiar dacă s'ar admite că se poate scuti pe usufructuar de obligaţiunea de a face inventariii, această scutire n'ar

cuprinde

pe acea

de a da cauţiune, asemene

clausă

trebuind

să re-

sulte în mod neîndoelnic din titlul constitutiv al usufruetului. Comp.
Laurent. VI. 514. Vedi și infră, esplic. Art. 541, p. 600.
3) Laurent. VI. 498. Demolombe. X. 476. Aubry et Rau. II. $ 229,p.

422, tecst şi nota 11.—Contră. Ducaurroy. II. 194. Mourlon. L, 1586,
nota

1. Arntz. |. 998. (Argum.

din desbaterile urmate înaintea con-

Ss
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însă constatarea stărei imobilelor, ea n'ar mai fi, Constatarea

după unii, de ordine publică ca inventariul,

ci privitoare

numaistărti în cure

la interesele nudului proprietar şi ale usufructuarului, de unde Milele este ea
ar părea să resulte că testatorul ar putea să scutească pe usu- de ordine
pu-

fructuar de asemene
Art. 540
losință

îndatorire.!)

pică?

prevede că usufructuarul

înainte

să înțălegem

de

prin

a face

nu

va putea

inventariul averei

să între în fo- sancţiunea

mișcătoare.

această -disposițiune? * Laurent.

Ce trebue oblig. de afa-

(VI. 501) şi de a constate

Proudhon (II.793-798), luânduse după litera legei, admit că usu- starea imobiielor,
fructuarul nu are dreptul la fructe mai înainte de a fi indepliîneste
părere
Această
540.
Art.
prin
impuse
nit obligaţiunele
să inadmisibilă, pentru că legiuitorul a voit numai să dică că unu

sufructuarul

se

în posesiunea

pune

poate

lucrului

de

înainte

a fi îndeplinit obligaţiunele sale, de unde resultă că pănă la îndeplinirea lor, proprietarul este în drept a refusa predarea bunurilor supuse usufructului.2) In cât priveşte însă fructele, ele aparţin usufructuarului îndată ce usufructul s'a deschis (Art. 517,
594 şi 544), şi el va fi în drept a le percepe înainte de a da
cauțiune şi de a constata starea imobilelor,?) remânând proprietarului dreptul de a'1 constrânge pe cale legală la îndeplini|
rea datoriilor sale, putând chiar cere şi daune.
2” Despre

ce

cauţiunea

trebue

deie

să

usufructuarul.

Art. 541.—Usufructuarul este dator a da cauţiune că se va folosi ca
un bun părinte de familie, de nu va fi scutit prin actul constitutiv al
usufructului;

cu

gal al averei
siliului

toate

acestea,

taţii,

copiilor lor, vendătorul

de stat, unde

at că asemene

Treilhard,

mamele

usufructul

ce vor avea

sau donatorul

Cambacârăs

le-

au reservat.

care'şi

și Maleville

au

decla-

clausă ar fi validă.) Discuţiunea urmată în consi-

deroga
liul de stat nu poate însă să permită particularilor de a
5.)
(Art.
publică.
ordine
de
legile
la
lor
iunele
convenţ
prin

în') Laurent. VI. 499.—Cestiunea mi se pare însă cu toate aceste
ape
ăți
formalit
ambele
pune
a
pare
540
Art.
că
doelnică, pentru
or
imobilel
starea
ceeaşi linie. Şi apoi, obligațiunea de a constata
edictată

întrun

interes

&eneral,

de vreme

ce are

pare

a fi și ea

421,

teest şi nota 4. Demante. II. 441 bis II. Cas. Fr. D. P. 58.

de scop împedicarea proceselor dintre usufructuar și proprietar.
2) Asupra, acestui punct toată lumea pare a fi de acord. V. Laur. VI. 502.
3) Demolombe. X. 470. Marcad6. Il. 508. Aubry et Rau. Il. $ 229,p.
1. 194. Usufructuarul

nu

va

restitui

deci fructele

pe

care

el le ar

fi perceput înainte de a face catagrafia și de a constata starea imobilelor. Aubry et Rau. Marcadâ. loco cil. Duvergier asupra lui Toul:lier II. (part. 1) 419, nota B.—Toţi autorii recunosc de asemene
că usufructuarul care nu 'și a îndeplinit obligaţiunele sale nu sufere din această causă nici o decădere, pentru că ori ce decădere,
fiind o pedeapsă, nici o.penalitate nu poate să aibă fiinţă de cât
în basa unui tecst de lege: nudla pana sine lege. Laurent. VI.
500. Demolombe. X. 471.
“Tipografia Naţională.
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CIVII.—CARTEA

T-—TIT,

IIL.—0AP, 1. S-a IL—ART.

541—544,

usufructul, nu sunt obligaţi a da cauţiune (și trebue adaos, dacă nu s'a
stipulat contrariul.) (Art. 338-341, 390, 541, 542, 566, 567, 1080, 1944,

1429, 1564, 1652 urm. 1633, 1657, 1659, 1660, 1675 urm. 1767 C. C.,
Art. 392—396 Pr. Civ. Art. 50 $3 L. din 20 Octomb. 1864. A. 601 C. Fr.)

Art. 542.
— Dacă

usufructuarul nu găsește

cauțiune,

nemişcătvarele

se dau cu arendă (sau cu chirie),!) sumele de bani cuprinse în usufrucet
se pun la dobândă, productele se vând, și preţul lor se pune asemenea
la dobândă. Dobândile acestor sumi şi prețul arendilor se cuvin usu„ fructuarului. (Art. 524-526, 543, 1411, 1413, 1587 urm. şi L. din 10
Dechemb, 1882 pentru reducerea dobândei legale. Art. 602 (C. Fr.)
Art. 543.—Iu lipsă de cauţiune din partea usufructuarului, proprietarul poate cere ca mobilele supuse periciunei prin întrebuințare să se

vendă sprea se pune preţul la dobândă, și usufructuarul se foloseşte
„de dobândi în cursul usufructului; cu toate acestea, usufructuarul va

putea cere, şi judecătorii vor putea ordona după împrejurări, ca o parte
din lucrurile mișcătoare necesare pentru propriele sale trebuințe, să i
se lese sub simpla sa depunere de jur&mânt, și cu îndatorire de a le
preda la curmarea usufructului. (Art. 528, 542 C. C. Art. 603 C. Fr)
Art. 544.
— Intârdierea de a da cauțiune nu rădică usufructuarului
dreptul

de

a se folosi

de fructele 2) la care

el avea

drept;

ele se cuvin

din momentul de când s'a deschis usufructul.5) (Art. 517, 524, 542, 543,
899 Cod. Civ. Art.:604 C. Fr.)
Usufructuarul este dator, înainte de a intra în posesiunea lu-

crului,*) să deie cauţiune că se va folosi ca un bun părinte de
familie?) (vegi Art. 390 şi 1080), adecă ca un bun gospodarii și
Dreptul
străin.

') Codul francezși acel Italian (Art. 498) mai adaogii încă că imobilele pot fi puse sub

vant

salariat

disposiţiune

sechestru,

care percepe

spre

a fi administrate

fructele și le remite

pe care tecstul nostru

de un ge-

usufructuarului,

a omis dea o reproduce, cu toate

că une ori ea poate să fie foarte trebuitoare. După Art. 833 din co-

dul Olandez, dacă usufructuarul nu dă cauţiune, bunurile supuse
usufructului potfi administrate de însuși proprietarul, care, în asemene caz, este însuși supus la dare de cauţiune. Comp. și Art.
673 din codul Calimach. (Art. 520 în fine Austriac.)

*) Sau mai bine dis, de a dobândi proprietatea fructelor. O asemene
inesactitate de tecst se mai vede încă și în Art. 521. V.p. 549, nota 1.

3)

Şi trebue adaos, sau din diua de când el ar fi trebuit să fie pus
- în posesiune conf. Art. 899, pentru casul când usufructul ar fi fost
constituit prin testament. Vedi p. 546, nota 1 şi p. 602.
*) Demolombe. X. 483. Laurent. VL. 590. Aubry et Rau. IL. $ 229,
p. 423. — Usufructuarul nu poate deci să ceară predarea lucrului
supus usufructului, nici să fie pus în posesiune, de cât după ce
va da cauţiunea prescrisă de lege. Cas. Rom. Bulet. S-a pe 1878,
p. 72. „Si ususfructus legatus sit, non prius dandam actionemn usufructuario, quam

Obligaţiunele
unui bun gospodarii.

satisdederit,

se boni

viri

arbitratu

usurun

fruiturum.“ (L. 13. Princ. în fine. Dig. Lib. 7. Tit. 1.)—Dacă proprietarul a predat lucrul usufructuarului fără ai cere nici O cauțiune, aceasta nu lar împedica de a o cere şi mai în urmă, căci
renunțările la un drept nu se presupun nici 0 dată. Demolombe.
p
A: 484. Aub. et Rau. II. $ 229, p. 422. Boileux. IL. p. 742. Arntz. Î. 999.
) Din împrejurarea că usufructuarul trebue să se folosească ca uu

bun gospodariii resultă că el nu poate

să degradeze fondul supus

usutructului, fiind din contra dator a face tot ce un bun proprie-

OBLIGAȚIUNELE

iconom,

după

USUFRUCTUARULUI.—CAUȚIUNE.—ART.

cum

se esprimă

Art.

664 din

tar (diligens et studiosus paterfamilias)
Astfel, usufructuarul

unei

care pier de bătrâneţe

obligat a înlocui

gospodariii, mai

de

culpa

597

codul Calimach. (513

ar face pentru lucrul seu.

livedi va trebui

să înlocuească

copacii

sau care devin neroditori. El nu va,fi însă

casul fortuit. Usufructuarul unei vii va treregulă, s'o rădice la timp pe haragi, să înmai produce roadă etc. Laurent. VI. 525.
usufructuarul este obligat a se folosi ca un Culpade care

resultă

încă

îndeplineşte această obligaţiune.

cât

|

copacii desrădăcinaţi sau sfărămați prin, furtună,

căci el nu respunde de
bui s'o lucreze după
locuească viţa care nu
Din împrejurarea, că
bun

541.—544.

lata

că

el este responsabil când

şi de culpa levis.

Laurent.

VI.

nu'și respunde usu-

responsabil de airuetuarul

EI nu va fi însă

526. Demolombe.

ontroversă,

X. 627.—Vedi cu toate acestea, Proudhon, III. 1542, după care usufructuarul ar respunde şi de culpa levissima, ceea;ce este inadmisibil, pentru că legiuitorul modern nu mai cunoaște asemene culpă,
In cât privește

Ce trebue

responsabilitatea

să

decidem

în

epitropului,

privința

v. supră,

p. 178,

179.

incendiului ? Usufructuarul Respunderea

fiind obligat a restitui lucrul la finele usufructului conform inven-usuiructuaru-

tariului (Art. 540), trebue, pentru a se libera de responsabilitatea cerăiu. Aplisa, să dovedească că lucrul a perit prin caz fortuit. Deci, dacă lu- carea Art.
cerul a fost distrus prin foc, usufructuarul nu se va libera de res- 1435 numai

când va dovedi că focul

ponsabilitatea sa de cât atunci

n'a pro- ih parte. Gon”

venit din culpa sa, ceea ce se va putea stabili prin ori ce soiil
de probe, căci, disposiţia finală a Art. 1435 care mărginește fap-

tele ce chiriaşul trebue să stabilească pentru a se descarca de res-

pundere fiind escepțională, nu este aplicabilă la usufructuar. Aubry
et Rau. Il. 8 231, p. 442. Laurent. VI. 529 şi XXV. 305. Cas. Fr.
D. P.

87.

1. 321.

Vei

şi D.

P.

81.

2. 70.—Contră.

Demolombe.

X. 628. Proudhon. Ul. 1540 și IV. 1563. Curtea Lyon. D. P. 53. 2.
83. După aceste din urmă autorităţi, incendiul ar fi considerat ca
un caz fortuit, şi usufructuarul ar fi responsabil numai atunci când
proprietarul

ar dovedi

că focul

s'a produs

lui sau a oamenilor pentru care el
fructuarul nu va respunde însă de
chiriașului seu, fie chiar și insolvabil,
o culpă personală. Laurent. VI. 529

din culpa

usufructuaru-

respunde. (Art. 1000.)— Usuincendiul produs prin culpa
dacă nu-i s'ar putea imputa nici
în fine. Demolombe. X. 629.

Ă

1566 înc
Cât pentru Art. 1566, nu mai remâne nici o îndoeală că el nu at
ru
a
vorbește
nu
tecst
acest
că
pentru
este aplicabil usufructuarului,
de cât de împrumutător. Demolombe. X. 630.
Usufiuctuarul nu este obligat a asigura imobilele supuse usu-Usufructuarul
este obli
fructului contra incendiului, pentru că legea nu'i impune asemene nu

obligaţiune, și pentru că ori ce obligațiune este de strictă inter-

pretare. Laurent. VI. 530. Aubry et Rau. Il. $ 231, p. 442.
ar fi
Dacă usufructuarul a asigurat însă imobilul, care în urmă
pe
proprietarului,
şi
profita
va
fost distrus prin foc, asigurarea
usufrucprofita
va
nu
proprietarului
partea
din
când asigurarea

tarului, pentru că proprietarul nu lucrează întwun interes VI.comun
530,
ca usufructuarul, ci numai in înteresul seu propriu. Laurent.

și VII. 47.—Contrd. Trib. Mont-de-Marsan, după care proprietarul
asigurător s'ar considera ca gerantul de afaceri al usufructuarului.
,
|
Dreptul pe 1884, No. 15.
Dacă în urma asigurărei din partea usufructuarului, imobilul

A nas
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Dreptul Bo-

mau.

CIVIL—CARTEA

1.—TIT.

JI.—CAP,

Austrisc.)

Această cauţiune se va

a garanta

daunele interese

la care

1. S-a 1L.—ART,

541—544.

da nudului proprietar *) spre
elar putea

să aibă drept pen-

tru deteriorea mobilelor și a imobilelor supuse usufructului.
Și la Romani,

bucura

usufructuarul

ca un administrator

|

trebuea să deie cauţiune de a se

diligent şi înțălept (gasi vir bonus),

şi de a restitui lucrul la finele usufructului.?)
In ce consisPrin cauțiune
(statisdatio) se înțălege o persoană

|
care se o-

tă cauţiuea?pligă pentru alta. Această persoană trebue să fie capabilă de a
contrâcta, să aibă bunuri suficiente pentru a garanta interesele nudului proprietar, şi tot-odată să aibă domiciliul în resortul curței apelative unde cauţiunea trebue să se deie. (Art. 1659, 1660 și 1675.)
Solvabilitatea, cauţiunei. se va măsura după nemişcătoarele ce potfi
ipotecate, afară de ceasul când datoria ce urmează a fi garantată

ar fi de puţină însămnătate. Nu se ieu în consideraţie nemișcătoarele care ar fi în proces şi acele a cărora discuţiune ar fi prea

grea din causa depărtărei lor. (Art. 1660.)
Legea nu cere însă ca imobilele garantului să represinte valoarea imobilelor cuprinse în usufruct, fiind de ajuns ca ele să aibă
o îns&mnătate destul de mare spre. a garanta daunele ce ar puar fi fost distrus prin foc, usufructuarul care n'ar fi plătit la timp
primele de asigurare n'ar avea nici o vespundere faţă cu nudul
proprietar, pentru

Responsab. epitropului.

că usufructuarul nu este mandatariul

Veţi şi L. 9 $ 4. Dig. loco cit.

Dreptul Roman Şi dreptul
vechii,

legal al pro-

prietarului, şi pentru că nimic nu împedica pe acest din urmă a
lua însuşi toate măsurile necesare la conservarea lucrului seu,
Laurent. VI. 530 în fine—Contră. C. Besancon. D. P. 63. 2. %.
Epitropul ar fi din contra responsabil în asemene împrejurări cătră
minor, pentru că minorul fiind incapabil, n'a putut veghea însuşi la
conservarea drepturilor sale. Laurent. V. 170 și VI. 530 în fine,
') Dacă sunt maj mulți coproprietari, cauțiunea se va da fie-căruia din
ei. Demolombe. X. 482. „Si tibi ususfructus, et mihi proprietas legata sit, mihi cavendum est.“ (L. 8 ab initio. Dig. Lib.7. Tit. 9.)

unde se dice:

„55 plures domini

sint proprietals, unusquisque pro sua parle stipulabitur.“—L. 13
în fine, Dig. Lib. 1. Tit. 1 dice de asemene: „Si; plures sint, a
2 "quibus. ususfrucius relictus est, singulis satisdari oportet.“
) „Si cujus rei ususfructus legatus sit, equissimum pretori visum est, de
utroque legatarium cavere; et usurum se boni viri arbitratu ; et,
quunt
ususfructus ad cum pertinere desinel, restituturum quod ind exla-

bit“ (LL. 1. Pr. Dig. Lib. 7. Tit. 9, usufructuarius guemadmodum etc.)
* „Proprietarul

numai

atuncea

după

regulă,

dice

Art. 672 din co-

dul Calimach (520 Austriac), poate să ceară de la întrebuințătorul lucrului sau a rodurilor cauţiune pentru finţa lucrului seu,
când urmează

pricina
664

prepus

că poate

lor, sau să pătimească

să se primejduească

vre o altă pagubă.“

acel lucru din

Vedi și Art.

din același codice (513 Austriac), care obligă pe usufructuar 4

pastra lucrul ca un bun iconom în starea, aceea, în care la pri:
mit, întocmindu'l și îndeplinindu'l din venituri. Vedi
și Art. 673
tot din codul Calimach (520 Austriac) care permite luarea de mtsurl asigurătoare, de câte ori usufructuarul nu va da cauțiune.

OBLIGAȚIUNELE

tea suferi nudul
ect

lucruri

USUFRUOTUARULUI.—CAUȚIUNE.—ART.

proprietar.

mişcătoare,

Astfel,

cauţiunea

541-544,

dacă usufructul are

respunde

de

599

de

valoarea

obi-

integrală

a acestor obiecte, pentru că ele pot fi cu ușurință sustrase. De
„câte ori va fi vorba. din contra de usufructul unor imobile, se va avea

în vedere

numai

degradațiunea

la care

ele sunt

supuse.))

Dacă usufructuarul nu găseşte o persoană solvabilă care săl Usufructuagaranteze, el poate să deie un amanet (Art.
1685 urm.), , depunând
rulocuipoate
încauţiu|
a
a
11
de pildă
o sumă » de bani în numerar, ori în efecte publice, la casa,neapria ata
de consemnaţie,

şi să

constitue

chiar

o ipotecă,

fiind

că solvabili- net sau ipote-

tatea unei persoane se apreciează după imobilele sale: plus est cau- . versă.
tionis în re quum în persona. Spiritul legei este într'adevăr ca să
nu să recurgă la măsurile estreme determinate de Art. 542 și
543 de cât în lipsă de ori ce garanţie.?)
Cauţiunea este impusă nu numai la caz de usuftuct, dar şi la caz Quasi-usu-

de quasi-usufruct, însă în asemene caz, usufructuarul devenind proprietarul lucrurilor supuse
va

nu

quasi-usufructului (Art.
modului

privigherea

de scop

avea

526),

truet, Art

cauţiunea

de folosință, ci

asigura-

rea restituirei echivalentului lucrului supus quasi-usufructului.*)
Legea obligă pe ori ce usufructuar în genere a da cauţiune; Scutire de a
prin escepţiune însă, usufructuarul este scutit de această îndatorire da cauţiune.

.

în trei casuri:
10

scutire -resultă din însuși titlul constitutiv al Scutire prin

asemene

Când

usufructului.

Ori

") Laurent.

VI.

cine

usufruct

un

ar stabili

fie cu

titlu

oneros, actul consti”

fie cu titlu gratuit, poate într'adevăr, după părerea generalmente ad-

%

506. Duranton. IV. 602. Demolombe.X. 502. Mareadă.

Il. 510. Aubry et Rau. Il. $ 229, p. 423.
Demolombe. X. 505. Arntz. IL. 999. Boileux.

II. p.

743.

|
Duranton.

LimoIV. 603. Marcad. II. 512. Troplong. Cautionnemeni. 592. C.
636
Art.
prin
admis
formal
este
sistem
Acest
2.207.
51.
P.
ges. D.
Olandez,
codul
din
831
Art.
şi
din Ante-proiectul de revisuire. Vegi
redupă

care

usufructuarul

trebue

să

deie o cauţiune personală sau

ofere
ală.-—Intwun alt sistem se susţine că usufructuarul ar putea să
o

un amanet, însă că, nici
ipotecă, pentru că legea

întrun caz, el n'ar putea să constitue
ar cere o garanție personală, ear nu o

229, p. 423,
garanţie reală. Laurent. VI. 508. Aubry et Rau. II. $
Toullier. D.
146.
p.
1.
Salviat.
196.
II.
y.
Ducaurro
tecst și nota, 16.
nu poate
uarul
usnfruct
că
II. (partea I) 422.—ln fine, alții susțin
persogaranție
o
numai
ci
ipotecă,
o
nici
să, deie nici un amanet,
cea dintăi,
Părerea
365.
p.
IL.
n.
Hennequi
846.
IL.
n.
Proudho
nală.
sau un amanet
după care usufructuarul poate să deie sau o ipotecă
în locul

garanţiei

garanţie

e liber

țiunea, noastră,

personale este însă

pentru că, după
să deie sau

singură

admisibilă

în legisla-

Art. 1676, cel ce e dator a da o

un amanet, sau

ori ce

altă. asigurare

alternacare să se găsească suficientă pentru garantarea creanțeă, și care
(2041)
francez
dător
corespun
tecstul
în
tivă care nu esistă
codul Italian.
este adaosă de legiuitorul nostru după Art. 1922 din
p. 151. Vedi
II.
Bonachi.
L.
bis
422
II.
3) Demolombe. X. 481. Demante.
2. Tit, 4.
Lib.
$2.
Instit.
Și
precum
5,
Tit.
Lib.7.
Dig.
L.5$1,L.6 și 7.

fructului.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

I1.—TIT. NII—CAP. 1. S-a IL—ART.

541-544,

misă să scutească pe usufructuar de asemene îndatorire, şi aceasta
după unii, chiar în caz când bunurile supuse usufructului ar forma
obiectul unei reserve ereditare.!) Şi o asemene scutire nare nevoe să fie espresă, ea putând să resulte în mod neîndoelnie din
clausele actului.?) (Comp. Art. 1130.)
Scutirepărin20 A doua escepțiune este relativă la usufructul legal ce pă-

ee

legal.)

rintele are asupra averei personale a copiilor sei pănă la vârsta
de 20

de ani. (Art.338-341.)

Părintele usufructuar

este scutit de

obligaţiunea de a da cauţiune, din causa afecţiunei ce se presupune că are pentru copiii sei.) (Comp. şi Art. 1767.)
Această escepţiune fiind, ca toate escepţiunile, de strictă interpretare, nu poate fi întinsă la usufruetul ce tatăl sau mama ar
avea asupra averei copiilor sei în virtutea unei donaţiuni sau testament, sau în virtutea Art. 684.%)
1) Aubry et Rau. Il. $ 229, p. 425 si VI. $ 679,p. 546, tecst şi nota
5. Demante. Il. 442 bis III. Arntz. |. 1002. Genty. 184. Troplong.
Donations. IV. 2576. În acest sens se pronunţă şi jurisprudența.
Vegi

D.P. 61.1.393.

D.

P.

62.

I[. 126.

D.

P. 63.

2.

16.D.P.74.

„9. 148. D. P. 77. 1. 277. D.P. 78. 2. 166.— ot această jurispru„dență admite că nudul proprietar este în drept a cere dela tri- bunale oare care măsuri conservatorii pentru a împedica frauda
sau reaua administrație a unui usufructuar scutit de a da cauţiune,

ceea

ce era admis

şi prin Art:

673 din

codul

Calimach.

Veţi

D. P. 87.2. 181 şi nota acolo. Vegi Demol. X. 494.—Contră. Laurent.
VI. 515. Demolombe. X. 493. Marcade. 1V. 341. Proudhon. Il. 824.
După acești din urmă autori, dăruitorul sau testatorul n'ar putea să

scutească pe usufructuar de cauţiune în privința bunurilor care sunt

reservate de lege ascendenţilor și descendenților, pentru cuvântul că
legiuitorul, când

a declarat

o parte

a bunurilor nedisponibilă, ar fi

voit să asigure reservatarilor. un drept care să fie la adăpost de
ori ce atingere. Această din urma părere mi se păre cea mai juridică.—Și la Romani, testatorul care lega un usufruet nu putea să

scutească pe usufructuar de îndatorirea de a da cauţiune. L. 7. Cod.

Dreptul Roman.

Lib. 6. Tit. 54, ut in possessionem legatorum vel fideicomissorum etc.
2) Laurent. VI. 514. Demolombe. X. 494. Aubry-et Rau. IL $ 229,
p. 426. Arntz. I. 1002. Cas. Fr. D. P. 59. 1. 71. V.p.594,nota2.

Și la Romani, usufructuarul putea fi scutit prin titlul constitutiv
al usufructului de a da cauţiune. L. 46. Dig. Lib. 2. Tit. 14, de pactis.
2) Şi la Romani, tatăl care avea usufructul bunurilor adventice (Bona

adventitia) ale copiilor sei era scutit de obligațiunea de a da cauțiune. V. L. 8 $4. Cod. Lib. 6. Tit. 61.—Numai mama, care secăsătorea de al doile trebuea să asigure prin o cauţiune restituirea

mobilelor a căror usufruct ea pastra. Vegi L. 6 $ 1. God.Lib. 5.
Tit. 9.—Astăgi, mama care se căsătorește de al doile perde usu-

fructul legal. (Art. 340.)

*) Laurent. VI. 510. Marcad6. II. 510. Arntz. IL. 1003. Aubry et Rau.
II. $ 229, p. 425. Demolombe. X. 488. Proudhon. II. 828. Mou
lon. IL. 1582. Vedi şi supră, p. 46, teest și nota 4.— Contra. DelvinArt. 285,

court,

I. p. 365,

nota 1 asupra

p.

156,a'cărui părere

a remas is0-

lată.— Părinţii vor fi scutiţi de cauţiune şi in casul Art. 285, căci

OBLIGAȚIUNELE USUFRUOTUARULUI.—CAUȚIUNE.—ART. 541-544.
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3 A treia escepţiune este yelativă la vendătorul
sau dăruitorul Instrăinarea
ul: Această4 escepţie: nudei
proprietăţiţ care'şiși au reservat, usufructul.”)
cu recetăţi proprinudei prop
servă de usueste aplicabilă la ori ce persoană care'şi a reservat usufructul
tract.
înstrăinând nuda proprietate a unui lucru cu titlu oneros, fie prin
vândare, schimb sau datio în solutum.?) Ea fiind însă ca toate escepţiunele de strictă interpretare, trebue restrânsă în limitele ei,
şi ca atare, nu poate fi aplicată în sens invers, la dobânditorul
sau donatariul usufructului unor bunuri a căror proprietate ar fi
|
fost reservată pentru vândător sau dăruitor.*)
4% In fine, barbatul este în princip scutit sub regimul dotal de Scutirea bar-

a

obligaţiunea de a da cauţiune pentru asigurarea averei mişcătoare o
a femeei a cărui usufruct îi aparţine. (Art. 1244.)
Dacă în cursul usufructului, se întâmplă în posițiunea usufructua-

Art. 1244,
Revocarea

rului scutit de a da cauţiune oare care schimbări de natură a pe- dipense, de

riclita drepturile nudului proprietar, precum ar. fi casul când usufructuarul ar deveni insolvabil, sau ar fi declarat în stare de faliment (Art. 695 urm. Cod. Com. noii), nudul proprietar poate să!
supue la dare de cauţiune, cu toate că el ar fi fost scutit din
capul locului de această îndatorire.') (Argum. din Art. 1025.) A
va putea fi supus la darea de caufortiori, deci, usufructuarul

însă mai
acest art. prevede un adevărat usufruct legal, cu un an
p.229.
ÎI,
partea
.
Tom.
338.V.
Art.
de
lung de cât usufructul prevădut
retate
proprie
nuda
at
înstrăin
au
care
rul
dăruito
sau
') Vendătorul
da cauţiune,

te
—

servându'și usufructul

este scutit

de obligaţia de

a

părţilor contractanpentru că se presupune că aceasta, a fost intenţia
unei cauțiuni.
darea
te. Nimic n'ar împedica deci pe părți de a stipula
ersată: 19 preptul Rocontrov
este
ea
cestiun
Roman,

In cât priveşte dreptul
tăţi sub reservă
După unii, vengătorul sau dăruitorul nudei proprieVedi Windscheid.
astăgi.
și
ca
e,
de usufvuct nu era ţinut a da cauţiun
8; 20 ear după alții,
Lehrbuch des Pandektenrechs. IL. Ş 204, nota
cauţiune, nici o esda
a
ori ce usufructuar fiind în princip dator
de lege. Argum.
tecst
anume
un
fără
cepţiune nu poate fi admisă

unde se qice: „Ad omnem usumdinI. 13. Dig. Lib, 7. Tit 1, em)
Julianus hbro 38 digestorin,

fructunt pertinere (hanc caution
ses rapporis etc. IL. p. 442.
probat.“ V. Leclereq, Le droit Romain dans
VI. 511,512. Demolombe.
.
5) Aubry et Rau. II. $ 229, p. 425. Laurent . L. 1583. Marcad6. IL
Mourlon
196.
Îl.
X. 490, 491. Ducaurroy.
care cumpărătorul sau do510.—Contră. Proudhon (II. 830), după
proprietate ar fi. fost
cărora
a
bunuri
natariul usufeuctului unor
să fie scutit. de
trebui
ar
veservată pentru. vândetor sau dăruitor
nu'l supune escauţiune, dacă actul de vândare sau
pres la această obligaţiune.

_2)

de donaţiune

X. 497, 498. Proudhon.
Aubry et Rau. IL. $ 229, p. 426. Demolombe.
tră. Laurent. VI.
5.—Gon
2.
83.
P.
D.
s.
Il. 863-868. Curte d'Angei
se cere cauțiune
a
Joc
este
516-519.—Jurisprudenţa decide că nu
din momentul
încă
fiinţă
avea
i
când insolvabilitatea usufructuaiulu

l. 435. Demol. X. 497.
deschiderei usufructului. R&pârt. Dalloz. Usufrui

man.
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CODUL

ţiune,

CIVII.—CARTEA II.—TIT, IIL—CAP. 1. S-a II.—ART. 541-544.

cândel

ar comite

abusuri

de folosinţă, sau ar da loc la bă-

nueli legitime de malversaţiune.!)

(Analogie din Art. 558.)

Simpla transformare însă a obiectelor supuse usufructului care
ar resulta, de pildă, fie din rescumpărarea unei rente, fie din vândarea prin licitaţie sau prin espropriare silită a unui imobil, ar fi
de ajuns pentru a autorisa pe nudul proprietar a cere o cauțiune,
ci numai luarea unor măsuri conservatorii menite a garanta restituţiunea lucrului la încetarea usufructului. 2)
Ceseîntâmplă
Intârdierea de a da cauţiune nu lipseşte pe usufructuar de drepcândusufruc-ţul
seu la proprietatea fructelor,| ci numai
de cârmuirea lucrurilor
tuarul este în
A
intârgiere de supuse usufructului pănă la darea cauţiunei.?) (Art. 542, 543.) U-

ada cauțiune. sufructuarul poate deci cere fructele înainte de a da cauțiune ; tot
-ceise
opreşte numai este dea le percepe însuși. (Demante. Il. 445.)
Combinarea
Art. 544 prevede că fructele se cuvin «usufructuarului din mo-

Aga
eu mentul de când sa
troversă.

deschis

usufructul.

Aceste

cuvinte

cuprind

momentul

morţei

însă o inesactitate, căci usufructuarul are drept “la fructe din
momentul deschidere: dreptulului de usufruct, numat când a„cest drept a fost constituit prin un act între vii (vendare, dona-.
țiune, etc.) Cât pentru casul când usufructul ar fi fost constituit
prin

testament, cu

toate

că

el este

deschis

din

testatorului, totuși usufructuarul prin escepţiune nu va avea drept
la fructe de cât din diua de când el a făcut cererea în judecată
pentru predarea, legatului, sau din diua de când predarea.
i s'a încuviințat de bună voe, și aceasta fără a se distinge dacă este vorba

„de legarea universalităței sau numai

a unei porţiuni de moştenire.*)

1) Vegi autorităţile citate în nota precedentă, şi adde:
Art. 501. din
20 Uetombrie
1864.

D.

P.

45.

1.

104.

D.P.

48.23.

148,

D. P.

Laurent. VI. 517.

83.2.5.

2?) Comp. Aubry etRau.Il.loco cit. Demolombe. X. 500. Curte Douai ȘI
Bordeaux. D. P. 48. 2. 148. D. P. 46. 2. 193.—Contrâ. Lauent.
VI. 519. Vedi însă Art. 50 $ 3 din legea espropriărei de la 20 Oc-

tombrie 1864, după care usuarul sau usufructuarul chiar solvabil

Deosebire în-

tre dreptul
dreptul A

tual,

%)

nu poate să primească despăgubirea espropriațiunei de cât sub condițiune de a da cauţiune pentru a asigura restituirea acestei despăgubiri la încetarea, usufructului.
.
i
o

La Romani, din contra, fructele nedobândindu-se de cât prin percepțiu-

nea lor, usufructuarul era lipsit de dâusele pănă la darea cauţiunei,
căcă lucrul nu i se preda

de

cât în

urma

dărei

cauţiunei.

(L. 13$

1. Dig. Lib. 7. Tit, 1.) Atât codul Italian (Axt. 500) cât şi acel 0-

landez (Art. 835) prevăd din contra, că intârdirea de a da cauțiune nu lipsește pe usufructuar de dreptul la fructe.
3) Laurent. VI. 521. Demolombe. X. 517, 518. Mourlon. Î. 1577. Ducaurroy. Il. 199. Marcad. IL. 515, 516. Boileux. IL p. 747. Duvergier asupra lui Toullier. II (parte) 423, nota a. Demante. ÎL. 445

bis. IL. Aubry et Rau. IL. $ 229, p. 422, $ 230, p. 428 şi VI. $
721, nota 2. 'Troplong.
Donations.

IV.

1919. Proudhon. L. 393 um.

Vedi și supră, p.546 nota 1 şi 596, nota 3.— Contră. Toullier. D. loco cit.

423. Grenier (Donations. |. 303 bis), care revine asupra primei sale 0-

piniuni. Merlin. R6pârt.:Vo Legs. S-a IV. $ 3, No. 30. Curte Bastia.
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1, S-a

I.—ART.

541-544,

.

603

Romani, măsurile care trebueau să se ieie în lipsa unei cau- Ge se întâm-

țiuni din partea
torului, şi acest

bunurile

usufructuarului erau lăsate la apreciarea judecă- plă în casul
din urmă putea să ordoane, după împrejurări, ca tuarul nu pă.

supuse

usufructului să fie vendute,

închiriete sau seches- seşte cauțiu-

trate, ear banii să fie daţi cu dobândă sau predați usufructuarului

548.”

pe o simplă cauţiune juratorie.!)
Astăgi, dacă usufructuarul nu găseşte cauţiune, sau nu oferă în Dreptul acloc nici amanet nici ipotecă (V. sapră, p. 599),imobiiele supuse
tal:
usufructului se vor da în arendă sau în chirie, dacă proprietarul
o pretinde,?): sumele nedate cu dobândă se vor procenta), lucrurile consumtibile se vor vinde, preţul eşit din vândare punându-se
earăşi la dobândă, şi dobânţile acestor sumi precum și preţul arendilor sau al chiriilor se vor cuveni usuftuctuarului ca fructe
civile (Art. 523, 525) în proporţiune cu timpul usufructului, seu
din momentul deschiderei dreptului de usufruct. (Vegi suprăâ, p. 602,
distincțiunea făcută între casul când usufructul a fost constituit
prin acte între vii sau prin testament.)

Legea păstrează tăcerea în privinţa mobilelor incorporale, adecă a creanţelor cuprinse în usufruct, însă se înţălege că ele nu
vor fi vândute, usufructuarul neputend percepe singur de cât do-

Creanţe.

bândile, pentru care scop titlurile vor fi în păstrarea lui. Cât pentru capital, usufructuarul nu va putea să] primească fără concursul nudului proprietar, și acest din urmă va face foarte bine
Râp&rt.

Dalloz.

pretinde

că

Donations.

Ant.

544

377,

ar deroga

30.

In acest

la Art.

899,

din urmă
ceea

sistem, se

ce este

inadmi-

sibil, căci n'ar
fi nici o rațiune ca legatarul usufructului să aibă o po|
sițiune mai avantajoasă de cât legatarul nudei proprietăţi.
5 Vei L. 13. Pr. Dig. Lib 7. Tit, 1.—L.6.Dig.
Lib. 35. Tit. 3.—L,. 6, Dreptul RoŞ 1. Cod. Lib. 5. Tit. 9. In privinţa cauţiunei juratorie, vedi sn/râ, man şi drepp. 604, nota 3.—Vedi şi Art. 673 din “codul Calimach (520 Austriac) tul vechii.
unde se dice: „De nu se va da siguranța prevădută de Art. 672,
trebue ori să se leselucrulla proprietarul ce se îndatoreşte să deie

în locul întrebuințărei, sau în locul rodurilor cuvenita plată la simplul întrebuinţător, sau la întrebuințătorul rodurilor; ori să se deie
lucrul

supt

purtarea

de grijă

a judecătoriei

care

este

datoare

a se

ingriji, pentru siguranțiea şi despăgubirea ambelor părţi.“
5 Proprietarul poate să renunţe la acest drept şi să lese pe usufructuar a se folosi fără nici o cauţiune, pentru că cauţiunea nu interesează ordinea publică ca inventariul. Laurent. VI. 522.—Iacă
părţile nu se înţăleg în privinţa arendărei sau a închirierei, sau dacă
ele sunt incapabile, ea se va face prin justiţie. Laurent. VI. 523.
3) Cu toate că tecstul nostru nu este atât de categoric pe cât estecumpărarede
acel francez, care vorbeşte de procentarea banilor, totuși cred căefectepublice.
banii vor putea fi întrebuințaţi şi la cumpărarea de efecte publice
a căror venituri vor aparţinea, usufructuarului. Procentarea banilor
se va face de cătră usufructuar dimpreună cu nudul proprietar, sau,
la caz

de neînţălegere

in fine.) Vedi

între

Demolombe.

dânşii,

de

cătră judecători.

X. 508. Laurent, VI. 524,

(Art. 543

604

OBLIGAȚIUNELE USUFRUOTUARULUI ÎN CURSUL, FOLOSINȚEI.

Mobile supu-

de a încunoştiința pe debitor cum că

usufructuarul

cauțiune,

nu

şi căprin

capitalul

poate

n'a dat încă

să fie

varsat în

mânele lui. (Demolombe. X. 509. Laurent. VI. 524.)
Mobilele care fără a se consuma se strică prin întrebuințare

se siicăcdiu- (Art. 528) trebue
şi 543.

urmare,

|

bile

despre

care

şi ele să fie vândute ca și lucrurile consumti-

vorbeşte

Art.

542,

dacă

proprietarul

găsește de

cuviință a face asemene cerere,!) și în asemene caz, preţul eșit
din vendare se va procenta, şi usufructuarul se va folosi de dobândi
în tot cursul usufructului seu. Judecătorii, suverani apreciatori ai
împrejurărilor,?) vor putea, în ori ce caz, să hotărească după cererea
usufructuarului că o parte din lucrurile mișcătoare necesare pentru

propriele

sale

trebuinţe să

i se

lese în natură

sub

simpla sa

depunere de jurământ că se va folosi ca un bun gospodariii,) şi
cu îndatorire de a le preda la încetarea usufructului.
a
Aceste: mobile nu sunt însă în riscolul şi pericolul seu, după

"cum susținuse mai întăi Duranton

(IV. 605), şi el nu va fi res-

ponsabil de casul fortuit, ci numai de dolul sau culpa sa.*) (Art. 528.)

II. Despre obligaţiunele usufructuarului în cursul folosinţei -sale.
În cursul folosinţei, usufructuarul are mai multe îndatoriri: 10 el
trebue să vegheze la paza şi conservarea lucrului supus usufructului (Art. 554); 20 el trebue să sufere singur ţoate sarcinele

anuale ale fondului supus usufructului și să contribue la cele estraordinare impuse pe proprietate (Art. 548, 549); 30 el trebue
să întreţină lucrul în starea în care Va primit (Art. 545-547);
4% el trebue să plătească cheltuelele proceselor privitoare la folosinţă (Art. 553); 50 In fine, el trebue, în unele casuri, să contribue la plata datoriilor lăsate de cătră defunct, când usufruc1) Dacă proprietarul nu qere vândarea acestor obiecte, sau dacă este
vorba de obiecte nesupuse stricăciunei, precum tablouri, statui, arme,
bijuterii, medalii etc. ele nu se vor încredința usufructuarului, ci
vor remânea în păstrarea proprietarului, care va fi dator a plătio
despăgubire usufructuarului de câte ori acele lucruri vor aduce un
folos oare care. Laurent. VI. 523. Demolombe. X. 512, 513. Vegi cu
toate aceste Aubry et Rau. II. $ 229. p. 424, teest şi nota 21, după
care usufructuarul n'ar avea drept la nici o despăgubire.

2) Judecătorii

vor lua

în consideraţie

valoarea

şi natura

obiector,

trebuinţele usufructuarului, posițiunea socială şi legăturile părţilor
etc. Demolombe. X. 514. Marcade. II, 514. Boileux. II. p. 746.
Cauţiune juratorie.

5)

Această cauţiune se numește juratoria (V. Instit. $ 2. Lib. 4. Tit.
11.) Acest juramentum promissorium nu trebuește confundat cu

jusjurandum sau juramentum assertorium despre care vorbeşte Art.
1207. V. Bonnier. Preuves. I. 407. Bonachi. II. p. 155. Această cau-

iune este desființată în codul Italian. (Art. 499.) Ea este menţinută

însă prin Art. 838 din codul

*) Demolombe,

Olandez.

X. 515, Laurent, VI, 523. Comp. şi Duranton.IV. 605.

CODUL

CIVIL.—OARTEA

605

I1.—ŢIT. NI.—CAP. 1. S-a IL—ART. 554,

tuarul a dobândit dreptul seu cu titlu gratuit, adecă prin donaţiune, testament sau moștenire ab intestat. (Art. 550-552.)
1* Despre

paza

şi conservarea

lucrului

supus

usufructulul.

Art. 554.
— Dacă în cursul usufructului, o a treia persoană face vre
o usuipaţiune asupra fondului, sau vre o altă încercare spre a calca
drepturile proprietarului,!) usufructuarul este ţinut a'l denunța .proprietarului, căci la din contra, usufructuarul remâne respundător .de toate daunele ce ar putea resulta pentru proprietar, precum ar fi respundător

pentru

ori ce stricăciune sar face de el însuşi. (Art. 517, 998 urm. 1082,

1427, 1428, 1433 C. C. Art. 614 C. Fr.)

|

Usufructuarul fiind obligata se folosi ca un bun părintede familie, este prin aceasta însuşi ţinut a veghea la paza, şi conservarea lucrului supus usufructului, spre al restitui proprietarului:
nam fructuarius custodiam prestare debet. (|. 2. Dig. Lib. 7. Tit. 9.)
Usufructuarul, ca proprietar al dreptului seu, poate să intente
în numele lui acţiunele petitorii şi posesorii”) (vegi sapră, p. 549
urm.); ear ca mandatar tacit 5) al proprietarului pentru conservarea lucrului, el este ţinut a înștiința fără întârdiere pe nudul proprietar dacă lucrul are nevoe de reparaţiuni mari (Art. 545, 546),
comite

persoană

o a treia

dacă

sau

vre o usurpațiune

asupra fon-

dului supus usufructului, încălcând sau reșluind o prate din acest
fond, ori împunându'i o servitute,*) pentru ca nu cum-va usurpatorul să câştige proprietatea prin prescripţie în dauna proprietarului.
Usufructuarul, pentru a nu da loc la discuţiune, va face foarte

bine de a aduce casurile de usurpaţiune la cunoştinţa proprietarului în mod espres prin portărei, sau cel puţin a lua o dovadă
despre comunicarea denunţărei ce el ar fi făcut proprietarului.)
"> “Fecstul
“Ta

(614) şi acel Italian (511) vorbesc de alte atentate

francez

drepturile proprietarului,

precum

ar fi, de esemplu,

N
——

Inesactitate

de tecst.

esercitarea

unei servituţi, însă tecstul nostru vorbeşte de încercări spre a calca
drepturile proprietarului, făcend ast-fel confusiune între cuvântul
attenter și tenter. Comp. Bonachi. Il. p. 177.

Usurpaţiunele
proprietate nu

Forma, denunţărei.

care se ating numai de usufruct, ear nu de nuda
privesc pe nudul proprietar, ci numai pe usufructuar,

:

care trebue să se apere însuşi. Demolombe. X. 337.
dintre usu3) Vom vedea însă când ne vom ocupa despre raporturile ar gene- mandat
un
este
nu
fructuar şi proprietar că usufructuarul
şi VIL. 46.
val al proprietarului. Comp. Laurent. VI. 530, 531 face acțiunea Deosebirena
de
mandat
astădi
deci
are
mai
nu
l
ctuaru
2) Usufeu
dreptul
usufructua- tre
Roman şi
în numele nudului proprietar.—La Romani, din contra,
care
treile
al
dreptul acvul avea, însuşi dreptul de acţiune contra celor de
tual
usufructului,
ar fi comis vre o usurpaţiune asupra fondului supus
60.
L.
.
Veţi
tarului
proprie
ile
dreptur
la
sau care ar fi atentat
Dig.

5)

Lib.

7. Tit.

dice: „.Julianus
adversus quemvis
Art. 1520, 1522
Marcadâ. Il. 538.

1. Vedi

și L.

5 Ş 1. Dig. Lib.

7. Tit.

6, unde se

aclionenm
libro septimo digestorum. scribit, hanc
şi
Comp.
re.*
compete
possessorem ei (fructuario)
c.)
Austria
1139
(1137,
ch.
Calima
din codul
Demolombe. X. 340.— Legiuitorul nehoțărind ter-

Art. 1433 :
inaplicabil
în specie.

SARCINELE FPONDULUI.—ART. 548 şi 549,

606

Usufructuarul care n'ar fi adus la cunoștința proprietarului caRespunderea,
usufructuaru-surile de turburare ai fi respundător de toate daunele causate
"prin tăcerea sa, după cum el ar fi respundător de stricăciunele
comise de el însuși. Proprietarul va avea drept la despăgubiri,
chiar în caz când el ar câștiga causa, dacă însă lipsa de denunțare din partea usufructuarului i-ar fi adus o daună oare-care.!)
20 Despre

sarcinele

anuale

ordinare

Art. 548.—

ale

fondului

impuse

Usufructuarul

pe

este

şi

despre

acele estra-

proprietate;

obligat în cursul

folosinţei

sale, la

toate sarcinele anuale ale fondului, precum contribuţiunele şi altele, ce
după obiceiii sunt considerate ca sarcine ale fructelor. (Art. 574 C. C.
Art. 5. L. de urmăriri din 24 Martie 1877. Art. 608. C. Fr.)
Art. 549. — In privința sarcinelor ce pot fi impuse pe proprietate
(plină) în cursul usufructului, proprietarul şi usufructuarul contribuesc
după modul următor; proprietarul este obligat a le plăti și usufructuarul ai respunde dobândile; ear dacă usufructuarul le a plătit, el are
dreptul a cere capetele plătite de la proprietar la espirarea usufructu-

lui. (Art. 550-552, 1589 C. C.L. din 10 Dechemb. 1882. Art. 609. C. Fr.)

Plata sareinelor anuale.
Art. 548.

Usufructuarul este personal?) obligat a plăti, fără nici o repetițiune contra nudului proprietar, sarcinele care după obiceiii se
consideră ca sarcine ale fructelor, fără a se distinge ca la Art.
550 şi 551 între usufructul particular şi acel universal, pentru că
este just şi natural ca acel care profită de foloasele unui lucru
să sufere şi sarcinele acelui lucru.2)

Intreruperea
prescripţiei.

Art. 1864.

L. de urmăriri din 1877.

”)

menul în care trebue să se facă această denunţare, judecătorii vor
aprecia, după împrejurări, dacă el a întârdiet prea din cale afară,
Ant. 1433 de la locaţiune nefiind aplicabil în specie. Laurent. VI.
528. Demol. X. 339. Ducauvroy. II. 216.—Contră. Marcade. Il. 538.
Laurent. VI. 528. — Usufructuarul nu va putea să întrerupă prescripţia prin sine, pentru că nu are dreptul de a pleda în numele
nudului proprietar, însă de câte ori el va lucra pentru păstrarea
drepturilor sale, fie pe cale de acţiune posesorie, fie pe cale de acțiune petitorie, o intrerupere naturală â prescripţiei va avea loc
în favoarea, nudului proprietar. (Art. 1864.) Boileux. IL. p. 769.
Usufructuarul fiind singur și personal obligat la plata sarcinelor
anuale, precum contribuţii etc. numele lui, ear nu acel al nudului
proprietar

va fi trecut

în rolul

ei obligați

a plăti impositele,

contribuţiilor.

Demolombe.

X. 606.

Laurent. VII. [. Ducaurroy. IL. 206.—Arendașii şi chiriași sunt și

prin

contract,

numele
Dreptul Roman şi dreptul vechii,

9)

măniri

însă

și întrun

arendașului,
din

24

Martie

chiar când ni'ar fi îndatoriţi la aceasta
caz,

ci în numele

şi în altul,

plata

proprietarului.

nu

se face în

(Art. 5. L. de ur

1877.)

„Secundum natura est, commoda cujusque vei em, sequi, que sequentur încommoda.“ L. 10. Dig. Lib. 50. Tit. 17.—Și la Romani,
usufructuarul suferea fără nici o deosebire în cursul usufructu-

lui toate

sarcinele bunurilor

supuse

usufructului..

Vedi L. 7 $ 2.

L. 27 $ 3. L. 52. Dig. Lib. 7. Tit. 1. L. 28. Dig. Lib. 33. Tit. 2.
Vegi şi Art. 663 din codul Calimach (512. Austriac.)
— Art, 1529
din același codice (1144 Austriac) prevede că proprietarul folosirel e

CODUL CIVIL.—CARTEA U.—TIT. II.—CAP, 1. S-a IL.—ART. 548, 549,
Ast-fel;

usufructuarul

va trebui să plătească,

dacă

607

el n'a fost Sarcini pu-

anume scutit prin. actul constitutiv al usufructului, ') contribuțiu-

unele directe sau indirecte, utpută stipendium vel tribulum (L. 7
$ 2. Dig. Lib 7. Tit. 1), de pildă, darea fonciară (L. din 31
Martie 1885), decimele comunale şi judeţiane (L. din 3 Aprilie
1884), cheltuelele de pază, întreţinerea drumurilor, 2) curăţitul
şanţurilor, restabilirea gardurilor, ete.
Legiuitorul

vorbeşte

mai

cu

samă;

înțălege că usufructuarul va fi ţinut

de

sarcinele

şi de

publice, însă

sarcinele

se Sarcini par-

particulare iti: seri

care ar resulta din convențiune și care ar constitui un drept real,
precum sunt servituţile și ipotecile care ar greva fondul supus
usufructului. (Laurent. VII. 2.) Usufructuarul va trebui în fine să
plătească cheltuelele trebuincioase pentru perceperea rodurilor,
după cum se esprimă Art. 663 din codul Calimach. (512 Austriac.)
Sarcinele

care

apasă

asupra

fructelor

şi pe

care

Plice:

legea

e

le nu-

mește anuale nu sunt datorite de usufructuar de cât în proporțiune cu timpul cât ţine usufructul seu, şi obligaţiunea sa se
regulează

din

punctul

de

vedere

pasiv,

după

cum

se determină

din punctul de vedere activ dreptul seu la fructele civile. (Art. .
525.) (Laurent. VII. 3. Demolombe. X. 607.)
Usufructuarul este el obligat la plata sarcinelor anuale ale fon-Usufructaarul

dului zltra vires emolumenti,

nitului

bunurilor

supuse

sau

numai

usufructului ?

pănă la concurenţa ve pe ea ea

În cât

privește sareinele nelor anuale

numite publice, precum sunt impositele, nu mai remâne nici o in- Mă vires
doeală că el va fi ţinut a le plăti, chiar dacă n'ar fi perceput absolut nimic. Cât pentru sarcinele particulare impuse prin titlul
constitutiv al usufructului, cestiunea e controversată: După Laurent (VII. 4), el ar trebui să sufere aceste sarcini, ori cât de
mari ar fi, remănându-i numa! dreptul
sau de a renunţa la acel primit, dacă

de a nu primi usufructul,
sarcinele ar fi mai mari

de cât beneficiile; ear după Demolombe
(X. 605) şi Proudhon
(IV. 1822, 1823), usufructuarul mar fi ţinut de cât pănă la concurenţa emolumentului seu.3)
dator să sufere toate însărcinările cele ordinare ce sunt lipite că-

tră moşie, şi să plătească, dările și q&ciuelele.

') In caz când testatorul ar fi scutit pe usufructuar de
sitelor, el totuși faţă cu legile fiscale va fi considerat
vemănânduii însă dreptul de a cere de la moștenitori
de dânsul. Laurent. VII. 5. Proudhon. IV. 1782.
2) „Sed et si quid ad collationem vi, pulo hoc quoque
subiturum.“ L. 217 $ 3. Dig. Lib. 7. Tit. 1.
3)

Acest

din

urmă

sistem

era formal

,

plata impoca datornic,
plata făcută
|
fructuarium
N

admis la Romani în privinţa pen- Dreptul Ro-

siunelor viagere și altor prestațiuni anuale de care testatorul putea
să dispue

în favoarea

unei

persoane:

„Heres alimenta,

debebit, se

modo id quod ex usufructu receplum essel, ei rei prostumde sufficerit.“ (L. 20 $ 2. Dig. Lib..34. Tit. 1.) V.infră și esplic. A. 552.

mân.
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CODUL

Sarcini estra-

Sarcinele eestraordinare, precum

UL.—CAP.

|. S-a IL—ART.

549, 545.

ar fi, bună oară, un împrumut

ordinare. Art.silit, sau o contribuţie ecstraordinară în timp de resboiu') afectând
atât plina proprietate cât şi folosința, se vor plăti de proprietar
în cât priveşte capitalul, ear în cât priveşte dobândile de cătră
usufructuar.?) Astfel, dacă sarcina eestraordinară afost plătită de
proprietar, usufructuarul îi. va respunde în tot timpul usufructului dobânda legală a capitalului plătit (L. din 10 Dechembrie
1882); ear dacă această sarcină a fost plătită de bună voe de
cătră usufructuar,5) proprietarul îi va restitui la finele usufructului capitalul plătit fară nici o dobândă.
" Vândarea ImIn caz când nică proprietarul, nici usufructuarul ar voi să plăcrului supus tească de bună3 voe sarcinele
:
<tordi
înpneiabue
ecstordinare,
fondul supus usufruetului j
va, fi urmărit şi vândut pănă la concurenţa sumei datorite, și banii prinși din vendare vor servi la achitarea sarcinei, așa în cât
usufructuarul

Sarcini impu-

va, fi lipsit de

tarul de o porţiune
Tecstul Art.:549

o parte

din folosința

a proprietăţei sale.
vorbeşte numai de sarcinele

sa,

ear proprie-

impuse

pe pro-

: te în, cosul usufructului,. de unde resultă că sarcinele care
înai
asaiireru„Brieta
sufructului. ar fi fost impuse înaintea de deschiderea usufructului se vor plăti
numai de proprietar, pentru că este de princip că ori ce imposite
sunt în sarcina aceluia care este proprietar în momentul stabilirei
lor. (Proudhon. Usufruit. 1681.)
3”

Despre

reparaţiunele

de

întreţinere.

Art. 545.—Usufructuarul nu este obligat de cât la reparaţiunele de
- întreţinere. Reparaţiunele cele mari remân în sarcina proprietarului, afară numai dacă aceste s'ar fi causat din lipsa reparațiunelor de întreținere de la deschiderea usufructuluă,*) în care caz usufructuarul este
Sarcini ecatraordinare pri-

vate.

!) Aceste sunt sarcini publice. Sarcinele
549 pot însă să fie private, ca şi acele

548; de pildă,

un

proces

de

despre care vorbește Art.
despre care vorbește Art.

proprietarul și usufructuarul au câștigat împreună

revendicare, fiind însă obligaţi

a întoaree posesorului

îmbunătățirile făcute de dânsul. In asemene caz, întreaga proprietate fiind afectată, sarcina va privi atât pe proprietar cât și pe usufructuar. Demolombe. X. 613. Laurent. VII. 9—Art. 549 esteaplicabil și la datoriile reale ce ar zăcea asupra fondului supus usufructului, precum ipoteci şi altele, fără ca nudul proprietar să
„fie personal dator.

Laurent.

VII.

11.

Demolombe.

X.

526. Bonachi.

II. p. 166. Demante. Ii. 454 bis.IL. Vedișinfră, esplic. Art. 551.
)

E

Eată, bună oară, un fond de 100,000 lei care aduce un venit de
5000 de lei pe an, și care a fost impus cu-o sarcină eestraordinară
„de 20,000 lei: venitul usufructuarului va fi cu 1000 lei mai mic
pe fie care an ear fondul proprietarului va fi micşorat la finele
usuftuctului cu 20,000 lei.
% Usufructuarul nu poate fi constrâns la plata sarcinei ecstraordinare,
, căci ea se datoreşte de cătră proprietar. Laurent. VII. 11.
) Prin aceste cuvinte legiuitorul înțălege deschiderea de fapt, ear
nu de drept, adecă momentul când usufructuarul întră în posesiu-

REPARAȚIUNI DE ÎNTREȚINERE.—Art, 545—547,
obligat a le face și pe aceste. (Art. 531, 540, 546, 547,
998,

1447

urm.

1077

C.C.

Art. 546. — Reparaţiunele

Art.

cele

605

C. Fr)

mari sunt

609
558, 571, 574,

acele ale zidurilor celor

mari și ale boltelor, restabilirea grindilor, şi a acoperişului întreg, !) a-

cele (reparaţiile) ale zagazelor și ale zidurilor de sprijinire și de împrejmuire în total ; toate celelalte reparaţiuni
sunt de întreţinere. (Art,

531, 545, 547 C. C. Art. 606 C. Fr.)

:

!

Art. 547.—Nici proprietarul, nici usufructuarul nu sunt obligaţi
a re-"
clădi ceea ce a cădut de vechime, sau s'a distruit (adecă dărîmat) din

caz

fortuit. 2) (Art.

1448

539, 540, 557, 563, 564, 760,

C. C. Art. 607

C. Fr.)

1083, 1156,

1431,

|

Prin reparațiună sau: meremel,
trebue să înțălegem ori ce lucrare făcută la un lucru stricat pentru ai împedica de a peri şi

al aduce în stare

dea

Definiţia
reparațiilor.

putea servi la usul pentru care era destinat.

Legiuitorul distinge două

soiuri

de reparaţiuni:

10 reparaţiunele

cele mari ; şi 20 reparâţiunele de întreţinere 3) (modic refectiones.)
Legiuitorul, reproducend Art. 262 din cutuma Parisului, ne arată

în mod

limitativ

care

sunt reparaţiunele

cele mari în privința

clădirilor, definind astfel prin ecsclusiune reparaţțiunele de întreţinere pe care Art. 1409 $ 4 din codul francez (eliminat la
noi) le numeşte reparaţiuni usafractuarie.
Reparaţiunele cele mari sunt următoarele: 10 reparațiunele zidurilor celor mari” şi ale boltelor;t) 20 restabilirea tuturor grin-:
nea. luczului
tuarul

este

546.

supus usufructului. Din acest moment numai, usufrucdeci

dator

a întreține

sale nu pot să fie anterioare

lucrul,

deschiderei

p. 612, nota 1.) Laurent. VI. 544.
(IV. 1718)

aceste Proudhon

toate

Reparaţiuni
mari, Art.

pentru

că obligaţiunele

dreptului seu. Vedi înfră,

Demolombe. X.

și Hennequin

554.

Vegi cu

(Il. p. 451) după

care obligaţiunea usufructuarului ar lua naștere din momentul mor-

—

13.

ţei testatorului, ear nu din momentul punerei sale în posesiune,
de câte ori usufructul ar fi fost constituit prin testament, ceea ce
,
este inadmisibil,
:) Im teestul nostru, cuvântul întreg se referă numai la acoperiș, pe
când în teestul francez, acest cuvânt pare a se referi atât la acoperiș cât şi la grindi. Demolombe. X. 56]. Laurent. VI. 538.

3)

547

Avt.

1, unde
reficere.*
cum vom
perderei
sufructul
Nu

este

să confundăm

trebue

“nele
gurei

întocmai reproducţiunea

legei

7 din

Dig. Lib.

7. Lit.

se dice: „si qua tamen vetustate corruissent, neutruni cogi
Acest tecst w'are însă nici o aplicațiune practică, după
vedea mai la vale. El n'a putut să prevadă nici ipotesa
totale a lucrului supus usufructului, pentru că atunci u|
n'ar mai avea fiinţă. (Art, 564.)

mici numite

reparațiunele

locative, precum

lor, a capacelor

ete.

(Art.

de întreținere

reparațiunea

1447),

căci

sunt relative la niște stricăciuni

paraţiuni

cu reparațiu- Reparaţiuni

Art.
vetrei sobelor, a locative.
1447.

aceste

din. urmă

presupuse

re-

a fi causate

de chiriaș, dacă el nu dovedeşte casul fortuit sau forța majoră. 0-

bligaţiunele

usufructuarului

din

acest

mai întinse de cât acele ale chiriaşului,
treţinere

cuprind

şi pe acele

locative.

punct de vedere

sunt deci

căci reparaţiunele de îna

A

4 Prin ziduri mari, trebue să înțelegem aici toate zidurile unei clă-

Ziduri mari.

CODUL

610

CIVIL.—CARTEA

|.—TIT.

MI.—CAP. 1. S-a IL—ART. 545-547.

dilor sau a unei macar din ele; 3" restabilirea acoperişului întreg
care ar fi putred

sau stricat, puţin

lemn, şindilă, tablă, tiniche,

de

importă dacă

acoperișul ar fi

stuh sau pae, etc.;')

4% repara-

țiunea totulă?) a zagazelor unei iezături, a zidurilor de sprijinire a unei terase sau a unui canal (Laurent. VI. 538) şi a zidurilor de împrejmuire, adecă care servesc a îngrădi o proprietate.
Reparaţiuni

de întreţinere.

Aceste sunt reparaţiunele cele mari. Tecstul este conceput

în

mod limitativ ; prin urmare, toate celelalte reparaţiuni neprevădute de acest tecst întră în categoria reparaţiunelor de întreţinere
şi cad în sarcina usufructuarului. Astfel sunt: tencuirea păreţilor,
reînoirea ulucilor, curățirea fântânilor şi a latrinelor (comp. Art.

1449), facerea sobelor, ușilor, ferestrelor şi a duşamelelor, repaAplicarea
Art.546la alte lucruri de
cât la clădiri
şi zagazuri.

rarea parţială a zagazelor, a zidurilor de sprijinire sau de împrejmuire ete. (Comp. Demolombe. X. 568.)
Legiuitorul nu putea să se ocupe de fie care bun în parte, de
din fie din lăuntru, fie din afară, meniţi a susține lemnăria cu
întregul acoperemânt, grindile, bagdadia etc. Zidurile însă, fie chiar
de cărămidă, care servesc pur și simplu numai la despărţirea camerelor (les cloisons) nu întră în categoria zidurilor mari. Cutuma
Parisului, din care s'a scos Art. 546, vorbea numai des quatre gros
murs,

Repararea zidurilor mari.

adecă

de păreţii

esteriori

ai casei.

«

|

Reparaţiile zidurilor mari și a boltelor fac parte din reparațiile
cele mari, -chiar dacă nu este nevoe de repararea întreagă a zidului
sau a, boltei, ci numai de o reparaţie parţială. Toate reparaţiilece
se fac însă la o boltă sau la un zid mare nu întră în categoria
reparațiunelor celor mari,
pentru că, după cum
observă Po-

thier, reparațiunele cele mari consistă mai mult într”o reconstruire

din nou, de cât într'un merement propriu dis. Astfel dar, numai atunci reparația se cousideră ca mare, când e vorba de reconstruirea totală sau parţială a boltelor sau a zidurilor mari. Tencuirea
sau văruirea unui zid mare sau a unei bolte ar constitui deci o

reparație de întreținere. Laurent. VI-538. Demolmobe. X. 562. Du-

caurroy. Il.
367,

nota

202.—Contră.
3 asupra

p.

Taulier.

II.

p. 426.

157.

Delvincourt. |. p.

|

„In cât privește păreţii cei mici care servesc numai la despărțirea camerelor şi pe care nu apasă nici o greutate (les clois0ns),
reconstruirea lor chiar totală constitue o reparaţie de întreţinere.

Repararea
păreților mici,

Laurent. VI.

')

538.

Demolombe.

X.

560.—Contrâ. Toullier. D. II.

(parte 1) 429, nota 2.
Comp. Demolombe. X. 567.—Cuvâniul întreg care, în tecstul nosîru, se referă numai la acoperemânt w'ar trebui luat în un sens

absolut, căci îndată ce acoperişul ar fi în cea mai mare parte stri-

Repararea
zagazurilor

a zidurilor
de sprijinire
și împrejzauire.

:)

cat, repararea lui se va considera ca mare, şi ca atare, va fi în
sarcina porprietarului. Reparaţiunea acoperișului numai la unele
locuri, unde ar fi stricat, ar fi deci o reparaţie de întreţinere, şi ca
atare, ar privi numai pe usufructuar.
ii
Repararea zagazelor, a zidurilor de sprijinire sau de împrejmuire
ar fi considerată ca o reparaţie mare, numai atunci când ar fi vor-

ba de refacerea lor în
reparaţie

de întreţinere.

totul.

Refacerea: lor parțială ar fi deci o

Demolombe.

X.

566.

Laurent.

VL. 538.

REPARAȚII DE ÎNTREȚINERE.—ART. 545-547.
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aceea, art. 546 vorbeşte numai de. repararea clădirilor. şi a zagazurilor. Se înțălege însă că de câte ori usufructul -va fi constituit
„asupra unui alt bun, de pildă, o fabrică, o moară, o corabie, ete;
caracterul reparaţiunelor se va determina prin analogie după regulele prescrise de Art. 546 şi. după natura obiectului supus u-

sufructului,
de

privinduse

substanţa

lucrului,

ca reparaţiuni
ear

ca

mari acelea care

reparațiuni

se

ating

de întreţinere, cele

care

nu sunt substanţiale și care se reînoesc din timp în timp.))
Reparaţiunele de întreţinere fiind considerate ca o sarcină a frue- Reparaţiile

telor)

privesc

numai pe usufructuar,

le ar fi produs,

fie chiar vechimea

ori care

ar fi causa care Ie intrchinere

sau casul fortuit

(Comp.

547), dacă titlul constitutiv al usufructului wa dispus
nu

e vorba

în

specie

de

un

interes

de

Art cina usufrue-

altfel, căcă
2

Art-

ordine publică la care păr-

țile să nu poată deroga .prin convenţiunea lor.) (Art. 969.)
Usufructuarul nu are drept la nici o despăgubire pentru facerea
acestor reparaţiuni, şi el va contribui nu numai la plata muncei
lucrătorilor, dar şi la plata materialului, remănându'i numai dreptul de a'şi însuși materialul cel vechii pe care Lar înlocui prin

altul nou.)
')

(Compară Art. 533.)

Demolombe. X. 558, 569. Marcad. 11. 521. Laurent. VI. 540.

Comp.

Mourlon. 1. 1591. Cas. Fr.D. P.66.1.263.—Ast-fel, schimbarea petrelor,
a roţilor, sau a grindeiului unei mori se socoteșteca o reparaţiune

mare care cade în sarcina proprietarului. Demolombe. X. 569 bis.
Ducaurroy. II. 202. Aubry et Rau. IL. $ 231, p. 444-—Art,. 68 (Partea I. Tit. 21) din Landrecht Prusac prevede formal că disposițiunele relative la clădiri vor servi de regulă pentru usufructul statornicit asupra altor bunuri. —Distincţiunea între reparațiunele cele
mană și reparaţiile de întreţinere se aplică și la lucrurile. mobile,
VI. 541.
de pildă la o corabie, ete. (Art. 490 Cod. Com.) Laurent.
2) Legile Romane nu ne arată, ea codul actual, care sunt reparaţiu- Dreptul Ro2»
nele cele mari şi care sunt considerate ca reparaţiuni de întreținere, însă ele pun în princip ca și legea actuală, că reparaţiile de
întreţinere

cad

usufructuarului:

toate. în sarcina

cum

cedes per

arbitrum

cogi, Celsus,

„(Guoniam

igitur

veficere

quoque

lhbro 18 digestorum,

seribit:

omnis fructuş vei ad eum (fructuarium) pertinet;

hactenus tamen, ut sarta tecta hăbeat.... modica igitur refectio ad
eum pertinet.“ L. 7. $2. Dig. Lib. 7. Tit. IL. Vei şi L. 7. Cod. Lib. 3.

Tit. 33. Comp. şi Art. 663 urm. Cod. Calimach. (512 Austriac.) re2) 'Testatorul va, putea deci să pue în sarcina moștenitorului seu
-paxaţiile care după
destul

vinţă
)

e numai

în mod

dreptul comun

că intenţiunea

cad în sarcina usufructuarului,

sa să fie manifestată în această pri-

neîndoelnic. Laurent.

-

VI. 542.

unei
Argument din Art. 533. Demolombe. X. 553.—Usufructuarul
de
păduri va putea însă să întrebuințeze la. facerea. reparaţiunelor
întâmplare,
din
sfărămaţi
sau
desrădăcinați
întreţinere copacii înalți

“cu toate că pădurea mar

fi fost supusă de proprietar

unei tăeri

la aceste
regulate. El va putea chiar să tae arborii trebuincioși
în fitrebuinţă
această
constata
a
de
însă
îndatorire
reparaţii, sub
năsau
petrării
unei
ina proprietarului. (Art. 531.)—Usufructuarul
Tipografia Naţională.

.

-

39

-

CODUL

612
Constrângerea usufruc-

Usufructuarul

tuarului la toate

facerea reparațiilor de

CIVIL.—CARTEA

poate fi constrâns

reparaţiile

deschiderei

întreţinere. acţiune

IL.—TIT. IL.—CAP. |. S-a IL—ART.

de

întreţinere

aceluia

în folosul căruia

că ori
ea

obligaţia

şi

o despăgubire

pentru

fi posterioară

înființată.

Dacă

usufruc-

sa, proprietarul

este

poaţe

cere de

pe socoteala usufructuarului,”)

o dată

ar

ce obligaţiune conferă o

la justiţie autorisarea de a face el însuși
nere

-usufructului a face

a căror causă

usufructului,!) pentru

tuarul nu'și îndeplineşte

în cursul

545-547.)

reparaţiile de întreți-

(Art.

daunele

1077),

putând

causate

prin

cete tot
întârdiere,

dacă el nu preferă să ceară - stângerea usufructului pentru abus
de folosinţă. (Art. 558.)
a
|
Renunţarea
Cu
toate
acestea,
îndatoririle
usufructuarului
fiind
mai
mult
reusufructuarului lausu-âle de cât personale, el se poate libera de sarcina. reparaţiunelor

fruct. Efec- renunțând la usufruct

(Art. 561), şi se înțălege că asemene re-

tele renunță-

rei pentru vi-nunțare îl va scuti de a face în viitor reparaţiile

care ar fi fost

itor. Art. 561. pricinuite prin stricăciunele întâmplate în urma renunțărei sale.?)

Usufructuarul

nu este ţinut

!)

la facerea reparaţiunelor
de întreţinere

necesare la
începerea usufrucetului.
Controversă.

sipării nu are însă, cu toată părerea contrarie a lui Demolombe,
facultatea de a estrage peatra, năsipul, varul şi alte îngrediente
care ar fi trebuitoare la reparaţiile de întreţinere, pentru că Art.
531 este o disposiţie escepţională care nu se poate întinde la alte
casuii prin analogie. Vedi supră, p. 580, unde se arată controversa.
Usufructuarul este dator să facă reparaţiile de întreţinere, numal
de la deschiderea de fapta dreptului seu, adecă nu de la constitui:
rea usufructului, ci de la punerea în posesiune a obiectului supus usufructului, căci numai din acest moment el începe a percepe fructele.
(V. supră, p. 608, uota 4.) Dacă la începerea usufructului, lucrul
are nevoe de reparaţiuni de întreţinere, usufructuarul nu este deci
obligat a le face, nici poate sili pe proprietar ale face, ci trebue
să primească lucrul în starea în care se găseşte. (Art. 540.) Po-

thier. Douaire. 238. Laurent. VI. 544.

anton. IV. 620._Aubry et Rau. IL.
160.—Dacă aceste reparaţiuni s'au
fie de cătră nudul proprietar, acel
nici. o acţiune în repetiţiune contra

molombe. X. 572 bis.—Vedi

mante,

Demol. X.

554,

572. Du-

$ 231, p. 444. Bonachi. 1. p.
făcut, fie de cătră usufructuar,
care le ar fi făcut nu va avea
celuilalt. (Comp. Art. 539.) De-

cu toate aceste, Mourlon, 1. 1593. De-

II, 449 bis. |, Proudhon,

IV,

1658

şi 1663,

ete. după care

usufructuarul ar fi obligat la facerea tuturor reparaţiunelor urgente
ȘI neapărate

)
Renunţarea
la usufruct
seuteşte pe
usufructuar

de a face reparaţiile

din

timpul folosinței sale.
Controversă,

i)

la conservarea

lucrului,

pentru

că atât

întreţinerea

cât şi conservaţiunea lucrului sunt în sarcina lui.
Proprietarul care ar fi făcut aceste reparații cu spesele sale proprii, va putea să le ceară înapoi de la usufructuar. (Art, 991.) Demolombe. X. 580.—Comp. şi L. 48. Dig. Lib. 7. Tit. 1.
Argument din Art. 632. Demolombe. X. 576.—Mai mult de cât atâta, renunțarea din partea usufructuarului la dreptul seu va avea
de efect liberarea și pentru trecut
a obligaţiunei de a: face reparâțiunele a căror causă s'ar fi produs în cursul folosinţei sale, dacă

aceste

Pentru

reparații

n'ar fi fost pricinuite

ca renunțarea

să poată

tuarul va trebui să restitue
pentru

că aceste

fructe

sunt

et Rau. II. $ 231, p. 445.

prin culpa sau negligența sa.

însă produce

toate

fructele

acest efect, usufruc-

percepute

de dânsul,

causa şi isvorul acestei sarcini. Aubry

Laurent. VI. 547.

Proudhon. V. 2191.

REPARAȚII DE ÎNTREȚINERE.—ART. BI5-547
In

cât. priveşte

ecstraordinare
proprietar,

reparaţiunele

a proprietăţei,

dacă

titlul

cele

remân

constitutiv

mari,

|

ele fiind

niște
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sarcini Reparaţiile

în 'princip în sarcina nudului în prizeip pe

al usufructului

n'a

dispus

altfel proprietar.

(Art. 969), usufructuarul nefiind prin escepțiune dător a le face,
de cât atunci când aceste reparaţiuni ar fi fost pricinuite prin
culpa sau negligența sa (Art. 998), adecă sau prin: nefacerea reparaţiunelor de întreţinere 'din momentul deschiderei usufructuluă 1) (culpa în non faciendo), sau prin o culpă positivă din partea sa (calpa în faciendo), când, de pildă, grindile sau bolta sar
fi surpat din causă că podul casei ar fi fost încareat cu o greutate

prea

Art.

mare.2)

545

etc.

prevede

.

că reparaţiunele

cele mari remân

în princip Proprietarul

în sarcina proprietarului. Prin aceste cuvinte nu se înțălege însă 2 POa!e Î
că

proprietarul

poate fi constrâns

de

usufructuar

la facerea

aces-cătră usufruc-

tor reparațiuni, după cum usufructuarul poate fi constrâns de Că
aaa
tră proprietar la facerea reparațiilor de întreţinere (vedi supră,lor
celor mari.

p. 612), ci numai că usufructuarul

nu poate fi constrâns

la, fa- Controversă-

cerea reparațiilor celor mari, ele remănând facultative pentru proprietar, ca şi înaintea constituțiunei usufructului.)
Salviat. I. p. 168. Duvergier asupra lui Toullier, IL. (parte 1)
nota a. Acest sistem era admis și în dreptul Roman: „Sed si
vatus. sit recedere ab usufruchu fruciuarius, non est cogendus
ficere.* 1. 48. Dig. Lib. 7. Tit. 1. Vedi şi L. 64 şi 65. Dig.
cit.— Contră.

Demolombe.

X.

578.

Ducaurroy.

II. 200.

429
pa:
reloco

Mourlon.

|.

1594. Boileux. 1. p. 141. Marcad6. II. 519. Arntz. IL. 1010. MasstVergă. Il. p. 141. După acești autori, renunțarea usufructuarului
nu Var scuti de reparaţiile din trecut, pentru că o dată ce obligaţia usufructuărului a luat naștere, ea nu se poate desființa nu-

mai prin consimțământul seu unilateral. Vedi și sistemul intermediar profesat de. Duranton (IV. 623) şi de Demante (II. 449 bis
IID, după care. usuftuetuarul ax fi liberat pentru reparaţiile din
trecut, fără a restitui toate fructele, ci numai acele percepute din

momentul

când

au de-

fiind

dobân-

celelalte

controversă

asupra

dite fără nici o
văşi

reparaţiile de care el voește a se libera

necesare,

venit

fructe . percepute

In
sarcină.—

')

Din

cestiunei

de a se şti dacă

cuvinte

se trage

legal esistă

ea-

renunţarea

pă-

efectele sale pentru

p: 49, nota 2.

aceste

densul

privinţa usufructului

vintelui usufructuar își produce

supră,

de

argument

pentru

trecut.

a se decide

Vegi

că usu-

fructuarul nu este obligat la facerea reparațiilor de întreținere, de
cât din momentul deschiderei de fapt a dreptului seu. Vegi supră,
p. 612,

nota

1. Comp.

Demolombe.

X.

554,

572.

2) Laurent. VI. 546. Demolombe. X. 555. — După cum usufructuarul
la. facerea reparațiilor celgr mari care sunt pricinuite
este obligat.

prin faptul seu, tot astfel, şi proprietarul va fi obligat, cu toată
tăcerea legei, a face reparaţiile de întreţinere pricinuite prin lipsa

_

xeparaţiilor celor masi. Proudhon. 1672. Bonachi. Il. p. 749.
3) In adevăr, usufructul fiind o adevărată servitute stabilită asupra
lucrului altuia (vegi supră, p. 538), această servitute consistă pen-

|

d
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

U.—TIT.

II.—GÂP., |. S-a IL--ART. 545-547.

Art. 547 prevede că nici proprietarul nici usufructuarulnu sunt
vechime sau Obligaţi a reclădi ceea ce a cădut din vechime sau sa dărimat
se distruge din caz fortuit. Acest art. nu însemnează
însă absolut nimic și nu are
din caz fornici
o
aplicaţiune
practică,
căci
usufructuarul
fiind obligat
a face retuit, Art. 547.
paraţiile de întreținere (Art. 545), și aceste reparaţiuni provenid mai
toate din vechime sau din casuri fortuite, precum ar fi o inundație sau un cutremur, ete., este cu neputinţă ca Art. 547 să fi
modificat și abrogat regula înscrisă în Art. 545.
Despre ceea
ce cade din

tru proprietar în_a suferi ca o altă persoană, (usufructuarul) să se
servească de lucrul seu: servitutum non ea est natura, ut aliquid

faciat quis....,

sed utaliquid patiatur.* (L.15

$ 1. Dig. Lib.

8. Tit. 1.) „Prin dritul şerbirei, dice Art. 616 din codul Calimach
(472 Austriac), se îndatorește proprietarul unui lucru, ca spre folosul altuia să răbde, sau să nu facă ceva din cele ce privesc cătră acel lucru.“ Obligaţia nudului proprietar faţă cu usufructuar
este negativă, căci ea nu consistă în a face ca usufructuarul să
se folosească, ci în a'l lăsa sau a râbda să se folosească, după
cum se esprimă Art. 616 din codul Calimach, de unde resultă că
usufructuarul nu poate să ceară nimic de la proprietar. Apoi, mai
este de observat că legiuitorul nu obligă pe proprietar la facerea
reparaţiunelor celor mari, după cum obligă pe usufruetuar la facerea reparațiilor de întieţinere, ci prevede numai că reparațiunele cele mari “remân în sarcina proprietarului, ceea, ce însemnează că aceste reparaţiuni sunt pentru dânsul facultative în timpul usufructului, după cum erau şi înaintea constituirei acestui
drept. Mourlon. 1. 1595. Arntz. IL. 1012. Demolombe. X. 584. Ducaurroy. Il. 201. Aubry et Rau. IL. $ 233, p. 452. Demante. ll.
449 bis VI. Duraut. IV. 615. Toullier. D.IL. (partea 1) 443. Curtea

Toulouse și Cas. Fr. D. P. 66. 2. 19. D. P. 78. 1. 369. D.P.8.

2. 178. Acest sistem era admis şi la Romani: „Si qua tamen ve:
tustaie corruissent, neutrum. (nec frucluarimn nec dominum) cogi
reficere.“ (L.7 $2 în mmedio, Dig. Lib. 7. Tit. 1. Veqi și L. 65 $1.
Dig. loco

cit:)—Contră. Laurent.

VI.

548. Benoit.

Dot.

|.

179, Tau-

lier. II. p. 327. După aceşti din -urmă -autori, usufructuarul ar putea sa constrângă prin .0 acţiune pe proprietar la facerea reparațiunelor celor mari, dacă el nu preferă să se lepede de nuda proprietate. Motivele acestui sistem, care nu mi se pare admisibil,

sunt foarte bine espuse de Mouelon. (IL. 1595, p.761, nota 1.) Vedi
Și Art. 666 din codul Calimach (515 Austriac) care pare favora-

Oblig. usufructuarului
când proprietarul face reparaţiile cele
mari. Plata
dobândilor
sumelor cheltmite. Controversă.

bil acestui din urmă sistem.
După părerea noastră, proprietarul nu poate fi deci silit la facerea reparațiilor celor mari, dar el este liber de a le face, dacă
găseşte

de

cuviinţă,

şi în asemene

caz,

usnfructuarul

nu poate să

ceară nici o despăgubire pentru lipsa de folosinţă în timpul facerei acestor reparaţiuni, de vreme ce proprietarul prin facerea lor
îşi esercită un drept, conferit de lege. (Proudhon. IV. 1723.)—

Mai mult de cât atâta, în caz de facerea reparaţiunelor celor mari

din partea nudului
dobândile sumelor

cum prevede
Ya

proprietar, usufructuarul va trebui să plătească
cheltuite cu facerea acestor reparaţiuni, după

formal Art. 503

din codul

Italian, pentru că aceste

lucrănă îi profită și lui. (Analogie din Art. 549.) Mourlon. L. 1598

=

REPARAȚII DE ÎNTREȚINERE.—ART. 545-547.

In privinţa
bil,

căci

e

proprietarului, acest teest este de asemene

proprietarul

ne

putând fi: obligat,

după

cum
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înaplica-

am vădut, la

facerea reparațiilor celor mari, se înțălege de la sine că el nu este
obligat a reclădi ceea ce a cădut din vechime sau sa dărimat
din caz fortuit. Art, 547 este deci o inadvertenţă alegiuitorului,
care

din

nebagare

de

samă

a reprodus

legea7 din

Dig.

Lib.

7.

Tit. 1, citată supră p. 609, nota 2, şi ca atare nu trebue să ţinem nici o socoteală de dânsul. De aceea, el se vede eliminat în
in fine. Marcad6.

II. 518.—Contra.

Demolombe.

X. 596,

după care

usufructuarul nar fi de loc obligat la plata dobândilor, sau ar putea fi obligat cel mult numai pănă la concurența sumei cu care
valoarea fondului ar fi crescut prin facerea acestor reparațiuni. „Da-

că după arătarea întrebuințătorului rodurilor, dice Art. 665 din codul Calimach, (514 Austriac), proprietarul va face din nou zidirea

în locul

celei

stricate

din

învechire,

sau

din

întâmplare,

se înda-

torește întrebuințătorul a plăti dobânda pe banii cheltuiţi la înoire,
întru atâta, în cât sau sporit întrebuințarea cheliuelelor.“

Dacă favaţiunele cele mari s'au făcut de cătră usufructuar, el Facerea re-

va avea dreptul de a cere o despăgubire de la nudul proprietar,paraţiilor de
la sfârşitul usufructului, în caz când aceste reparațiuni i-ar ficătră usufrucadus vre un folos. Demolombe. X. 591-893. Ducawroy. II. 20l.tuar. Dreptul
Marcad6. Il. 518. Curte din Toulouse şi Colmar. D. P. 82. 2.lui la despă-

178. D. P. 53.2. 131. Tribunalul de Ilfov a admis această so-subire. Conluţiune în privința barbatului usufructuar al fondului dotal. V. roversă,
Dreptul

pe

1886, No. 52.—Codul Italian este formal în această pri-

— După unii, această despăgubire ar consista în
vinţă, (Art. 502.)
prevede
întreaga sumă cheltuită de cătră usufructuar, după cum

IV. 1694. C. Colmar.
formal Axt. 502 din codul Italian; (Proudhon.
suma cu care fonîn
-consista
ar
ea
alţii,
după
131);
2.
D. P..53.
value.) (Aubry et
plus
(la
dul ax fi dobândit o valoare mai mare
O. Toulouse.
fine.
in
201
ÎL.
Ducaurroy.
468.
“Rau. IL. $ 235, p.

D. P. 66. 2. 19 și D. P. 82. 2. 178. Comp.și Curtea din București.
desDreptul

pe

1883, No. 44.) In fine, după Demolombe (X. 593),

ce nu sar pupăgubirea va remânea la alegerea proprietarului, ceea

tea
“nu
mai
nici

care
admite de cât în puterea unei disposițiuni formale â legei,
n'ar
usufructuar
de
făcute
reparaţiile
dacă
caz,
ce
esistă. In ori
datori
va
nu
avea fiinţă la. finele usufructului, proprietarul
o despăgubire, pentru că el-atunci nu sa folosit cu nimic.

Proudhon.
(Comp. Art. 502 Cod. Ital.) Demolombe, X. 594.—ontră. poate
fi conproprietarul
că
admit
1V. 1696.—In părerea acelora care
strâns

la facerea

reparațiilor

celor

mari,

nu mai

remâne nici oîn-

pentru că dadoeală că el va datori în ori ce caz o despăgubire, VI. 550.
Laurent.
usnfructuar.
cătră
de
toria lui se plăteşte
„întrun caz Dreptul de
Usufructuarul sau moștenitorii sei nu sunt însă Dici
la plataretenţie. Gonpănă
lucrului
posesiunea
în drept a reţinea și a păstia,
,
pentru
proprietar,
despăgubirei ce i se datorește de cătră nudul
de cât în
nu esistă
că, după părerea noastră, dreptul de retențiune
p. 467, 484, tecst
supră,
Vedi
lege.
de
casurile anume statornicite
300 urm. —ConXXIX.
şi nota 3 şi 510, nota 1. Vedi și Laurent.
2625.
V.
hon.
Proud
tră. Demolombe. X. 595.

CODUL CIVIL.—CARTEA 11.—TIT. UI.ZCAP, 1. S-a IL.—ART: 588.
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codul Italian. Numai codul Olandez îl reproduce de sigurtot din
inadvertenţă.!) (Art. 842 din codul Olandez.)
4”

Plata

cheltuelelor

proceselor

privitoare

la folosinţa.

Art. 553.—Usufructuarul?) e dator a plăti numai cheltuelele proceselor ce privese folosința şi ale acelor lalte (sau mai bine dis acelelalie)
condamnațiuni la care procesele aratate pot da naștere. (Art. 549, 550,

1341 $ 3

C. C. Art. 140—-146 Pr. Civ. Art. 613 C.F.)

De câte ori usufructul a fost constituit prin titlu gratuit,?) usufructuarul, fie el reclamant sau pârât, parte câştigătoare sau
nu,) va suferi ţoate cheltuelele proceselor privitoare la folosință”)
şi celelalte condamnaţiuni la care aceste procese pot da. naștere,
precum daune interese, plată de avocat ete. (Art. 140-146 Pr.
Civ.), fiind că tot ce e relativ la folosință priveşte numai pe usufructuar, şi vice-versa, nudul proprietar va suferi singur toate
cheltuelele şi condamnaţiunele privitoare numai la nuda propriefate. (Demolmobe. X. 620. Laurent. VII. 15.)
Se
poate
însă
întâmpla
ca
procesul
să
fie
relativ
la,
deplina
proProcese rela:
tive la depii- prietate, adecă atât la folosință cât şi la nuda proprietate, precum
na propriear fi, bună oară, acţiunea prin care sar revendica o servitute atate.
supra bunurilor grevate de usufruct, sau însuşi fondul supus usu1) Comp.
X. 587,
de cât
strâns
mite

Mourlon. I. 1596, 1597. Ducaurvoy. II. 203-205. Demolombe.
588. Veţi și supră, p. 609, nota 2. Acest art. nuare sens
în părerea acelora care susțin că proprietarul poate
fi conla facerea reparaţiunelor celor mari. In adevăr, dacă se ad-

că

proprietarul

trebue

să restabilească

ceea ce a fost distrus în parte, el nu
ce a fost distrus în totul din vechime
Laurent. VI. 551 și Mourlon. 1. 1597.
"$ 231, p. 444, nota 17, care caută în

disposiţiuni.

ceea

ce -a cădut, sau

va fi obligat a reclădi ceea
sau din caz fortuit. Comp.
Vedi şi Aubry et Raul.
zadar a da un sens acestei

Da

Art. 553 nu

2) Se înțălege că legiuitorul vorbește aici despre usufruetul dobândit

este, aplicabil

prin titlu gratuit, adecă prin donaţiune, testament sau .moștenire
ab intestat, despre care usufruct se ocupă Art. 550, căci numai în
asemene caz, constituitorul usufructului mare nici o îndatorire. În

când

usuiruc-

tul a fost constituit cu
titlu oneros.

cât priveşte însă usufructul constituit fitulo oneroso, de pildă prin

vândare,
1409),

constituitorul

remâne

fiind respundător

bine înțăles

că el trebue

de- evicțiune
să apere

pe

(Art. 1341,

usuftuctuar,

ŞI prin urmaresă sufere cheltuelele la care procesul ar. da loc.
Laurent. VII. 14.. Demolombe. X. 618. Maread6. II. 535. Ducauiroy.
II. 214 în fine. Bonachi. II. p. 175. Mourlon. 1. 1603 în fine.
5) In privința usufructului constituit cu titlu oneros, v. nota precedentă.
*) Usufructuarul va putea să sufere cheltuelele, chiar când ar dobândi
câştig de causă, pentru că de și cheltuelele se . plătesc de partea

care perde procesul (Art.

140 Pr.

Civ.), totuşi insolvabilitatea a-

cestei părți poate să facă asemene condamnaţie ilusorie, și cheltuelele, în asemene caz, se plătesc de cătră partea câştigătoare.

*) Un proces relativ numai la, folosință ar fi, de pildă, acţiunea con-

fesorie prin 'care s'ar revendica usutructul în întregime sau în parte.

PLATA DATORIILOR.—ART. 550-552.

617

fructului, în care caz cheltuele se vor plăti în privinţa capitalului
de cătră proprietar, ear în privinţa dobândilor de cătră usufruc-

tuar, conform
5*

Plata

Art. 549.')

datoriilor

|

lăsate âe cătră defunct, când
constituit cu titlu gratuit.

usufructul

a fost

ce câştieă cu titlu gratuit?) un usufruct universal)

Art. 350.—Acel

sau cu titlu universal, *) este dator a achita în proporțiune cu folosința
sa,5) şi fără nici un drept de repetiţiune, legaturile, €), pensiunele ali-

") Demolombe. X. 622. Mourlon. 1. 1603. Această soluțiune presupune că
în contra nudului proprietar, cât și în contra

s'a intentatatât

„acţiunea

usufructuarului.
dusă numai în
tuarului? Vegi

Ce se va întâmpla însă când acţiunea va fi întro-

contra proprietarului, sau numa! în contra usufrucLaurent. VII. 15 și 16. Ducawroy. Il. 215. Dennol.

X. 624.——Art. 510 $ 2 din codul Italian prevede că în procesele
privitoare atât la proprietate cât şi la usufruct, proprietarul şi usufructuarul vor suferi cheltuelele în proporțiune cu interesul lor
i

respectiv.

2) 'Tecstul corespundător francez vorbind numai de usufructul stabilit
prin

testament,

când

că

tecstul

universal

Marcad6
sar

sau cu titlu

critică această

(IL. 526)

aplica

nu

la legatarul

numai

universal,

Deosebire

de .

redacțiune, qli-la codul franusufruct

“unui

cez.

dar şi la oră cine ar dobândi un

Moșusufruct ca titlu gratuit, adecă prin testament, donaţiune sau
critica
totul
în
primind
nostru,
tecstul
t
modifica
am
noi
şi
tenire,

lui Maread6. Autorii francezi nu admit însă părerea lui Marcad.
X. 548.
Vedi. Laurent. VIL. 17. Ducaurroy. II. 212. Comp. și Demol.
tuarului de Usufruct uniUsufructul universal este acela care dă drept usufruc
versal.
averi. (Art,
a se bucura de universalitatea sau întregimea unei

'%

un legat particula»
888.) — Legatul usufructului universal fiind
rigoarea principiidupă
,
trebuit
fi
sau singular (Art. 894 $ 2), ar
datorii-

de plata
lor, ca usufructuarul să fie în asemene caz scutit t. VII. 17.
lov,ca ori ce legatar singular. (Art. 909.) Lauren
dă drept usufructua- Usuiruct cu
:) Usufructul cu titlu universal este acela, care
averi, precum ar titlu univerunei
vului la o parte oare care din întregimea
sal.
sau usufruc—

ge

fi jumătate,

a treia

timpul cât ţine
își mai are încă

pentru

a patra

parte

a unei averi,

usufructul.. Aşa dar, dacă
fiinţă şi în urma stângerei

viitor va privi pe proprietarul

câre

pensiunea sau
usufructului, plata lor

ar fi redobândit
Na

usufructului.

_

folo-

—

prin stângerea
multă dreptate că cuvântul Inesactitate
de teest în
Dl. Bonachi (II. p. 169) observă. cu
z, este cu totul nepo- privinţa lefrance
l
tecstu
legaturi, care nu figurează în
din
m
şterge
să
trebue
gaturilor.
trivit şi scris aci din eroare. De aceea,
se ocupi numai de pensi550
art.
cât
cu
mult,
mai
atât
cu
tecst,
plata datoriilor moștenire.
uni alimentare și de rente, ear nu și de l francez vorbeşte de leDespre aceasta se ocupă Art. 552. Tecstu
că redac-

sința

5

sau

(Art. 894.)
tul numai al mobilelor, ori al imobilelor etc.
sa, după cum se Deosebire de
imea
întreg
în
In proporțiune cu folosinţa, ear nu
cocu! îranusufructului universal. Şila cez,
esprimă tecstul francez pentru Jegatarul
Vedi
525.)
(IL.
d6.
această modificaţiune este făcută tot după Marca
drept cuvântcă plata
şi Demante (UI. 453 bis) care observă cu ctuar numai. pentru
usufru
de
face
va
se
or
rentel
pensiunei și a
renta

gatul

unei pensiuni

alimentare

sau

rente,

și pe semne,

CODUL

618”

CIVIL.—CARTEA

11.—TIT.

UI.—0AP.

1. S-a IL.—ART. 550-552,

mentarii și veniturile rentelor perpetue 1) sau pe viaţă care privesc asupra patrimoniului. (Art. 339, 474, 548, 553, 774, 775_urm. 888, 89%,
894, 896, 900, 1639 urm. C. C. Art. 610. C. Fr. modificat.)
Art. 551.—Usufructuarul 2) cu titlu particular?) nu se obligă la plata
datoriilor pentru care fondul este ipotecat, și de va fi silit să le plătească, are acțiune în contra proprietarului. &) (Art. 775, 899 urm. 905,
909, 991,

1108,

1253,

1746

urm.

1790,

1799

C.

C. At.

611

C. Fr.)

Art. 552. — Usufructuarul 5) fie universal, fie cu titlu universal, trebue să contribuească împreună cu proprietarul la plata datoriilor,€) după cum urmează: se prețueşte valorea fondului!) supus usuftuetu-

torii codului

nostru

n'au înțăles bine tecstul

francez și Pau tra-

dus în mod -greșit.
') Tecstul . corespundător francez nu vorbeşte de rente perpetue, ci
- numai despre acele viagere. Noi însă am adaos acest cuvânt tot
după propunerea lui Mareade (II. 527 bis.) V. şi Art. 509 Cod, Ital, .

2) Legiuitorul în acest art,, ca și. în art. 550 și 552, se ocupă numai
Usufruct cu
titlu particular sau singular. Art.

894. şi 899,

_ despre usufructul dobândit cu titlu gratuit. Vedi şi înfră, nota 5.
%) Usufructul cu fițlu particular sau singular (certarum rerum ususfruclus) este acela care dă drept usufructuarului de a, se folosi
de un lucru anume determinat, precum ar fi usufructul unei „case,

„Sau

*)

Ii

—

Modul cum ar
fi trebuit să
fie redactat
Art. 552, Critică la adresa
legiuitorului,

a unei

moșii

anume

determinate.

(Art.

894

$ ultim

şi 899.)

Tecstul francez mai adaogă încă: afară de ceea ce se dice la Art.
_1020 (al nostru 905), care disposițiune cu drept cuvânt s'a eliminat de legiuitorul nostru: 19 pentru că este de prisos, şi 20 penîru că cuprinde o inesactitate, după cum observă foarte bine Mar-

cade. (Il. 532.) Vedi și Demolombe. X. 527. Laurent. VII. 18.
Şi trebue

adaos care a dobândit

usufructul

cu tstlu gratut, căci

Art. 552 este urmarea ant. 550 și 551 care se ocupă numai despre acest usufruct.—Marcade

(II. 529

bis)

observă cu drept

cuvânt că

tecstul Art. 552 este reu redactat, și dă următoarea formulă care

„este mult mai corectă: „Dobânditorul cu titlu gratuit a unui usufruct, universal sau cu titlu universal este. supus la plata dobângei
datoriilor. Pentru a defige contribuţiunea sa, bunurile supuse usufructului şi celaltă avere se vor prețelui la cuz de mevoe, şi u-

sufructuarul va datori dobânda în proporțiune cu valoarea. asupra
căreia dreptul seu își are ființă.“ Dacă tecstul nostru nu se vede

Inesactitate
de tecst.

Altă inesactitate.

astfel redactat, causa este că legiuitorul Român, care la Art. 550
a avut în vedere critica lui Marcad6, n'a mai urmat pe acestautor când a ajuns la Art. 552, ceea ce este inesplicabil.- |
*) 'Tecstul cuprinde o inesactitate, căci usufruetuarul nu plăteşte capitalul datoriei ci numai dobânda acestui capital, după cum vom
vedea mai la vale (p. 620), și după cum aceasta resultă din $ ultim
„_al Art. 552. Capitalul se plăteşte de cătră proprietar.
')

Legiuitorul

prescrie

prețeluirea

valorei fondului

supus

usufruc-

tului, presupunând că usufructul a fost constituit asupra unui. imobil.

In loc

de

fond,

trebuea

însă

dis

avere,

pentru

ca

usufructul poate

fi constituit nu numai asupra unui imobil, dar şi asupra unor lucruri
mișcătoare, precum bani şi altele. Marcad€. II. 529, nota 1. Lau-

rent.

VII.

29.

Deimolombe.

X.

mante. Il. 455 bis 1, nota 1.

numai prețeluirea fondulă,

533

în fine.

Ducaurroy. IL. 210. De-

Bonachi. IL. p. 173.—Legea prevede

sau mai

bine dis a averei supuse usu-

fructului ; însă, este evident că va trebui să se prețeluească toate

PLATA

DATORIILOR.—ART.

550-552,

615

lui, se defige în urmă câtimea cu care urmează a contribui la plata
datoriilor în proporțiune cu valoarea disului fond. —Dacă usufructuarul
_voeşte

să

avanseze

suma,

talul i se inapoiează

pentru

care

trebue

fondul

la sfârşitul usufructului

să contribue,

capi-

fără nici o dobândă.

de nu va voi usufructuarul a face acest avans, proprietarul
a sa voință, sau să plătească dânsul acea sumă, şi atunci

Ear

poate, după
usufructua-

rul îi plăteşte dobândile în tot cursul usufructului, sau să pună în vân-.
dare

o parte

din

averea

supusă

usufructului

pănă

se va

dobânai

preț analog sumei datorite. (Art. 549 urm. 775, 893, 896,
Art. 211 urm. Pr. Civ. Art. 612 C. Er.)

un

902 C.C.

Dobânditorul unui usufruct - cu titlu oneros nu este obligat laUsutruct conplata datoriilor nudului proprietar, pentru că usufructuarul, în a-situit entitlu
semene caz, nu se îmbogățește
echivalentul dreptului seu.)

cu nimic, de vreme

ce el a

plătit

-

universalităţei une! averi (Art.Usufruct uniînsă usufructuarul
In cât. priveşte
,
,
.
|
9
nagy
versâl sau cu

888),

şi

usufructuarul cu

moştenire,

universal,

el este

adecă

a unei

câtimi oare ju

(Art. 894), care ar fi dobândit

univer-

a-sal constituit

gratuit, adecă prin testament, donațiune Prin titlu gra-

cn zitlu

cest usufruct
sau

titlu

unei averi

care din întregimea

a plăti

obligat

în proporţiune

cu

folosința

sa şi cu timpul cât ţine usufructul (V. szpră, p. 617, nota 5),
și fără nici un drept de repetiţiune, pensiunele alimentare și veniturile rentelor perpetue sau pe viaţă care sar datori de cătră
moştenirea constituitorului usufructului, puţin importă titlul sub
care aceste pensiuni sau rente ar fi fost constituite.*)
care

bunurile

compun patrimoniul,

pentru că numai

astfel se poate

“afla porţiunea contiibutivă a usufructuarului. Marcadâ. II. 529 în
fine. Ducaurroy. Il. 210. Demolombe. X. 533. Vedi și infră, p. 622.

In fine, tecstul pare a prescrie prețeluirea în toate casurile, pe
când vom vedea (p. 621) că preţeluirea nu este neapărată de cât

unui usufruct cu titlu universal asupra tuîn caz de constituirea
mobilelor, sau asupra unei părți din
tuturor
sau
turor imobilelor
imobile ori din mobile, căci în toate celelalte casuri, prețeluirea
nu are nici un interes. De aceea, tecstul trebuea să prevadă, după
cum observă foarte bine Marcade (II. 529 și 529 bis), că preţe-

_

luivea se va face la caz de trebuință. Vedli și supră, p. 618, nota 5.

5) Maread6. II. 526. Demol.
2) De câte ori usufiuctul e
mar

fi

trebuit

după

X. 549. Laur. VII. 17. Bonachi. II. p. 168.
constituit prin donaţiune, usufructuarul Deosebire de
principiilor

rigoarea

să

plătească

datoriilela codul fran-

dăvuitorului, pentru că donaţiunea este un contract unilateral
(Art.
care din momentul acceptaţiunei obligă numai pe dăruitor.

814.)

Am

vădut

însă supră,

p.

617,nota 2, că legiuitorul nostru

a

susținut
modificat tecstul francez, curmând controversa în sensul
în priși
admisă
fie
să
trebuit
fi
ar
soluţiune
de Marcad6. Aceeaşi
unui. usuvinta usufructuarului universal, pentru că legatul
parfruct universal este un legat particular (Art. 894),și legatarul
909.)
(Art.
datoriilor.
plata
la
obligat
e
nu
singular
ticular sau

3) Marcadâ. IL. 527, Laurent. VII. 22. Demolombe. X. 531.

Demante.

lăsate
I[, 453 bis. Il. Tecstul francez vorbeşte numai de pensiunele tecst
prin testament de cătră constituitorul usufructului, însă acest
nostru
nu este esact, după cum observă autorii de mai sus. Tecstul

cez

CODUL

620

CIVIL. —CARTEA

U.—TIT.

II—CAP.

1. S-a IL.—ART. 550—552,

Usufructuarul fiind obligat de lege la plata pensiunelor şi a veniturilor rentelor, acțiunea se va porni deadreptul în contra lui

de cătră acei interesați.!)
Plata datoriilor. Art. 552

|

Moştenitorul universal fiiind singur în princip obligat la plata,
datoriilor autorului seu (Art. 774 urm.), rigoarea principiilor cevea

ca

usufructuarul

să nu

fie

nică

odată

obligat

la

plata

dato-

riilor, pentru că el nu este un moştenitor universal. (Laurent. VII.
17, 19.) Art. 552 face însă o derogaţiune la principiile generale,
pentru că usufructuarul universal se foloseşte de tot venitul averei,

şi nudul

proprietar

n'are. în timpul

usufructului de

cât ca-

pitalul fără nici un venit. Eată causa pentru care echitatea a fost
şi de astă dată pusă mai presus de cât însuşi dreptul.
Dobânditorul

ca fițlu gratuit?)

a unui usufruct

universal (Art.

888) sau a unui usufruct cu titlu universal (Art. 894) trebue deci
să contribue dimpreună cu nudul proprietar,
lor a însuși proprietarului, dacă usufructul

dânsul, şi dacă

fie la plata datoriia fost constituit de.

datoriile sunt anterioare acestei

constituţiuni, fie

la plata datoriilor autorului lor comun. Proprietarul va plăti capitalul, ear usufructuarul numai dobânda datoriilor:3)
Plata sarcine- Legea vorbeşte numai de plata datoriilor, adecă a obligațiulor moşteninelor care au luat naştere în persoana defunctului; se admite
rei.
este deci

mai corect când vorbeşte

sau

în genere,

rente

însă

am

de ori ce pensiuni

observat,

p.

617,

nota

alimentare
6, că

acest

tecst păcătueşte din alt punct de vedere vorbind despre legaturi,
ceea ce nu se poate esplica de cât prin o greşală de traducere.
1)

Vedi

înfră, p. 621,

nota

1.—Şi

la Romani,

usufructuarul

era obli-

gat la plata sarcinelor şi a alimentelor care zăceau asupra averei
supuse usufructului, ut puta stipendium, vel tributum, salariu,
vel alimenta ab ea re relicta. (|. 7 $ 2 in fine. Dig. Lib. 7 Tit.
1. Vegi şi L. 8 $ 4 în medio, Cod. Lib. 6. Tit. 61.) Vedi şi Ant.
663, 1529 din codul Calimach (512, 1144 cod. Austriac.)
N

2) Dobânditorul unui
Plata ultra
dobândilor
vi.
res.

Contro-

versă.

datoriilor,

usufruct cu titlu oneros

nu contribue

pentru că elnu se îmbogățește cu nimic.

la plata

V. supră, p. 619.

5) Marcade. II. 529. Laurent. VII. 19. Vedi şi supră, p. 618, nota 6.
— După Laurent, (VII. 25), usufructuarul nu va fi ţinut a plăti
dobânda datoriilor ultra vires emolumenti, ci numai pănăla concurenţa emolumentului seu, pentru că el nu represintă persoana
autorului sen. Emolumentul se va constata prin facerea catagrafiei.
(Art. 540.) In lipsă de inventar, creditorii, având o. acţiune directă
în contra usufructuarului în privinţa procentelor, vor putea să dovedească prin marturi valoarea mobilelor neinventariate, fiind că

usufructuarul prin culpa sa i-a împedicat de a'și procura o probă

scrisă. Laurent. VIL. 27.

N

In privinţa sarcinelor publice, și mai ales a celor particulare im-

puse
Piata

unei

rente,

prin titlul

constitutiv

al usufructului,

la care

trebue

să con-

tribuească și usufructuarul (Art. 548, 549), vei supră, p. 607.
In cât priveşte plata veniturilor unei rente (Art. 550), cestiunea

este îndoelnică. După Laurent. (VIL. 25), usufructuarul mar

fi ţi-

PLATA

însă

în

genere

că

DATORIILOR.—ART.

usufructuarul

va

contribui,

telor, şi la sarcinele

care ar micșora

fi sumele

defunct,

legate

de

550-552.

-621

în privința

procen-

activul moștenirei, precum ar

cheltuelele

de

înmormântare!)

etc.

Usufructuarul universal a unei moşteniri poate el fără concur»

:

:
nudului yaproprietar

sul

Aa

vândătorul

pe

să silească

.

bunurilor

Esertiţiul
actului d

supuse Lscumpărare

usufructului a rescumpăra aceste bunuri, când clausa de rescumpă-de Rătră usurare a fost stipulată prin contractul de vândare ?2)
oare

Art.
a

552 regulează modul

nudului

esperți
supusă

y

.

proprietar.

-

Acest

de contribuţie
tecst

voeşte

Pi

a usufructuarului
şi Modul une.
de
„_ CONtrI
PI

ca să se prețeluească prinpreteluiiea a-

(Art 211 urm. Pr. Civ.) fondul, sau
usufructului, şi să se hotărească apoi

mai bine dis, averea
câtimea, contribuţiu-

Verei.

nei fie-căruia în proporțiune cu valoarea disei averi. Preţeluirea
despre care vorbeşte legea nu se va face însă în tot-deauna, ci
numai când

va

fi neapărată.

Ast-fel,

prețeluirea

nu

va

avea

nici

o utilitate în casul usufructului universalităței unei averi (Art.
888), căci usufructuarul având în asemene caz folosul întregei averi, se înţălege că el va plăti dobânda
Preţeluirea va fi inutilă chiar în caz
fruct cu titlu universal (Art. 894), de
constituit asupra unei porțiuni de avere
supra unei treimi sau unei pătrimi din

întregei datorii.
de constituirea unui usucâte ori usufructul a fost
determinată, de pildă ao avere, căci. în asemene

caz, usufructuarul va plăti o fracțiune egală a dobândilor.
Preţeluirea va fi deci neapărată numai atunci când usufructul
nut la plata lor dir

vires emolumenti,

Constituirea,
usufructului
asupra unei
porţiuni de
avere doter-

”

de câte ori renta ar îi da-

fiind
torită persona! de cătră constituitorul usufructului, plata ei
asemeîn
obligat,
nefiind
uarul
usufruct
și
o datorie a moştenirei,

ne caz, de cât pănă la concurența emolumentului seu. De câte
ori, din contra, defunctul ar fi legat usufructul tuturor bunurilor sale
o
(Art. 888), sub condiţiunea ca usufructuarul legatar să plătească
la
rentă viageră unei a treia persoane, usufructuarul ar fi obligat
fi
ar
rentă
asemene
că
pentru
vires,
ultră
plata ei integrală, chiar
și pentru
lui,
usufructu
al
iv
constitut
titiul
prin
impusă
sarcină
o

»

sarcini.
că usufructuarul este obligat ulfrd vires la plata unor asemene
Ducaurroy. IL.Usufructuarul
20.
VII.
Laurent.
896.89,
777,
774,
Comp. Art.
Salviat. 1. p. 20 2poate î urmă
211. Demolombe. X. 544.—Vedi cu toate aceste,
atât la plata "aeţile e
obligat
personal
şi
direct
fiind
si 221.—Usufruetuarul
te decătră * arept.
constitui
pensiunelor alimentare şi a veniturilor rentelor
sale, în cât
r
datoriilo
plata
la
şi
cât
nudul proprietar (Art. 550),
el va. putea
că
îndoeală
0
nici
remâne
mai
nu
le,
priveşte procente
Art,
fi actionat
550, după

din
direct de cătră părțile interesate. (Argument
le
pensiure
achita
a
obligat
este
uarul
care - usufruct

veniturile rentelor.) Demolombe.

AL.

453

bis. 455

bis Il. Vedi

nu
Creditorii

vor

cu

și

X. 523. Laurent. VII. 23. Demante.
toate aceste curtea din Agen.

D. P.

putea însă să reclame de la usu-

67. 3. 5. —
că el na datofructuar capitalul datorit de cătră proprietar, pentru
X. 343, 543.
be.
Demolom
28.
VII.
Laurent.
e.
veşte de cât procentel
usuaparțin
care
r
acţiunelo
2) Vegi D. P. 87. 2. 177.—In privinţa
urm.
549
p.
fructuarului, vegi supra,

CODUL

622

CIVIL. —CARTEA

I.—PIT.

III—CAP.,|. S-a 11.—ART. 550-582.

cu titlu universal ar fi constituit asupra tuturor mobilelor sau
imobilelor din o avere, sau numai asupra unei porțiuni din ele. Și
în. asemene

casuri,

se

va

preţelui

nu

numai

averea

supusă usu-

fructului, după cum prescrie tecstul, dar și toate bunurile care compun patrimoniul, căci numai ast-fel se poate stabili o proporţiune între valoarea, totală a patrimoniului și acea a bunurilor afectate

usufructului.!) (Compară

ceea ce s'a dis supră,p. 618, nota 7.) -

) Maread€. II. 529. Laurent. VII. 29. Demolombe. X. 533 în fine. V.

Plata capita-

lului din partea usufruetuarului.

Plata capitalului din partea proprietarului.

şi supră, p. 618, nota 7. Ast-fel, dacă averea valorează 100,000
lei, ear bunurile supuse usufructului numai 20000 lei, usufructu“acul cu titlu universal va plătia 5-a parte din dobândile datoriilor.
Usufructuarul nu este nici o dată obligat la plata capitalului;
însă cu toate acestea, el poate, dacă voeşte, să plătească acest capital în locul nudului proprietar, remănend ca banii să-i se restitue, fără nici o dobândă la finele usufructului, ori
dul de încetare a acestui drept. (Demol. X. 537.)

care ar fi moDobânda nui

se mai restitue, pentru că tot el era dator s'o plătească.
— Dacă
proprietarul întârdie cu restituirea capitalului, el va -datori usufructuarului dobânda legală de drept din diua încetărei usufructului, art. 1088 nefiind aplicabil în specie. Demol. X. 536 bis.-Laurent. VII. 30 şi 99. Cas. Fr. D. P. 60. 1, 288. Aubry et Rau. II.
$ 235, p. 467, test şi nota 6. Din împrejurarea că restituirea capitalului trebue să se facă la finele usufructului resultă că prescripţia
nu va curge în contra usufructuarului în tot timpul usufructului. Demolombe X. 536..
Dacă usufructuarul nu voește a -plăti ast-fel capitalul, plata se
va putea face de câtră proprietar, în care caz usufructuarul îi va
plăti în tot timpul usufructului, din diua de când el a început a
percepe veniturile, dobânda legală de 5%, (Art. 1589 modfic. prin
legea

din

10

Dechemb.

1882),

fără ca să fie

nevoe

de

vre o pu-

nere în întârdiere, pentru că această dobândă priveşte pe usufructuar, şi el o va plăti proprietarului, chiar. dacă datoria ast-fel

stânsă nu producea nici o dobândă. (Demol.
X. 539. Laur. VII. 32.)

Vândarea

Proprietarul

u-

nei părţi din

averea supusă usufructu- :
„du,

am

vădut

mai

are

alegerea

sus, sau

de

sau

de a

a urmări

plăti

capitalul, după cum

şi a pune în

vândare

o parte

din averea supusă usufructului pănă la concurenţa sumei: datorite.
Acest drept de a urmări vândarea unei părţi din bunuri nu aparține de cât proprietarului; el nu se cuvine nici întrun caz usulruetuarului, care nu are alegerea, și. care nu poate să plătească de

cât capitalul.

vea la prima

(Laurent. VII. 32. Cas, Fr.D. P. 55. 1. 385.) Sarpă-

vedere

că proprietarul

are singurul

dreptul

de a a-

| lege partea care urmează a fi vândută (Prudhon. 1V. 1915);se admite însă în genere că dreptul de alegere se cuvine atât propri-

etarului cât și usufructuarului, de vreme ce se vinde deplina proprictate care cuprinde şi dreptul de usufruct. In caz deci de neînțelegere între proprietar și usufructuar, tribunalele vor decide
care

porțiune

„ Demolombe.
Dreptul Ro-

man.

In privinţa

din

avere

urmează

X. 540. Bonachi.
dreptului Roman,

a fi vândută.

IL. p.

175.

(Laurent.

VIL. 32.

C. Caen. D. P. 59.23.95.)

vei L. 43. Dig. Lib. 33. Tit. 2, de su,

ei usufructu, et reditu, et habitatione, etc. care este conformă art. 552.

PLATA

sau

DATORIILOR.—ART.

Pănă acum am vorbit de dobânditorul
cu titlul universal. Venim în fine la

550-552.

.

623

unui usufruct universal
dobânditorul
unui usu-

fruct cu titlu particular. (Art. 894 $ ultim şi 909 urm.)
Dobânditorul unui asemene usufruct cu titlu gratuit nu este niciUsntructuarut
o dată obligat
la p plata dobândil
i
cu titlunu parg
dilor datoriilor,
fie ele chirografare sau,;cutar
Dă
ipotecare. Hată sensul adevărat al art. 551.!) Aceasta însă se înțălegeteşte nică dode la sine, căci legatarul particular sau singular chiar al deplinei pro- bândile, nici
prietăți nefiind dator a plăti ipotecele (Art. 775 şi 909), urmează în. Bu.
că dobânditorul

unui

usufruct

particular. (certarum

rerun fructua-

ius, după cum se esprimă legea 43 in fine, Dig. Lib. 33. Tit. 2),
nu datorește nică el procentele obligațiunelor ipotecare. Și de vreme ce
“el nu

datoreşte

procentele acestor

datorii, cu

atât mai mult el tre-

bue să fie scutit de procentele datoriilor chirografare.
Usufructuarul cu titlu particular nu va plăti deci dobânda
nei

datorii

sau

a unei

i-ar fi fost impusă

lombe. X.

rente

de

prin titlul

cât

atunci

când

asemene

.
u-

sarcină

constitutiv al usufructului.

(Demo-

530.)

|

în care
este ţinut, a Casuri
Cu toate că usufructuarul cu titlu particular nu
pi
_
pa
»
apa
no
.
usufruetuarul
contribui.la plata datoriilor,?) totuşi se poate întâmpla că el săc, titlu particular poate
fie ţinut a plăti nu numai procentele, dar și capitalul ipotecei care tiținut
la plan
arey
ui,Y şi ci aceasta
fondul supus usufructul
ar - greva
conserva folosința sa,. căci creditorul ipotecar

_aj
a
44 procentepute
pentru a-și
poate să urmărea-lor şi a ca-

imobiliul ipotecat în ori ce mână sar afla.

scă şi să vândă

ipo(Art. Pitelului

1790.) Această plată îi va da însă recurs nu numai contra proprietarului bunului, (Art. 1108$ 3), după cum greşit se esprimă tecsAcest

1

tecst

ar avea

aerul

a dice

de

că dobânditorul

unui

usufruct Inesactitate

particular sau singular n'ar fi ținut a plăti capitalul care ar fi asigurat cu ipotecă în imobilul supus usufrictului, însă aceasta nu
avea nevoe de a fi gis, căci asemene usufructuar nefolosindu-se de
nuda proprietate, ci numai de venitul averei,. în ori ce caz el mar
fi putut să datorească de cât dobândile, ear nu capitalul dotoriilor ipotecare. El nu datoreşte însă nici dobângile, pentru că lefăcut

giuitorul

n'a

hei sale.

Pentru

ÎL, 531. Acest tecst

o derogaţiune

lasă deci.

ca tecstul

la principiile

generale.

mult de dorit în privința

să fie corect,

de tecst.

-

Marcad€.

redacțiu-

i redac. astfel
el ar trebu

obligat
tat. „Usufructuarul unui bun particular nu este nici o dată
caz înIn
ipotecare.
acelor
și
chiar
datoriilor,
r
dobândilo
“la plata
a'şi putea
să când el ar fi silit de a plăti aceste datorii pentru
i în
debitorulu
contra
în
fie
recu's,
avea
va
el
sa,
pastra folosinţa
neului
proprietar
contra
în
fie
cât priveşte capitalul şi dobândile,
Dacă
fine.
în
532
Il.
Mareadă.
.“
capitalului
debitor numai în privinţa
2)

cum
legiuitorul nostru ar fi urmat pe Maread6, după
corect.
mai
mult
fost
fi
ar
art. 550, teestul nostru
titlu
Şi la Romani, usufructuarul ca și legatarul cu

Pa urmat la
a
particular a Dreptul Ro-

„sed,et si rem
fondului ipotecat nu era ţinut la plata datoriilor:
eam lene.
hceres
habet
necesse
legaverit,
aliquis
obligatam creditori
33. Tit. 2.)
Lib.
Dig.
fine.
în
(Instit. Ş 5. Lib. 2. Tit. 20. Vegi şi L. 43

:

CODUL

CIVIL.—CARTEA

I1.—TIT.

II1.—CAP. 1. S-a IL—ARI.

551.

să fie
tul, dar mai cu samă contra debitorului datoriei, care poate
altul de cât proprietarul.!) (Comp. Art. 991, 1108 $3 şi 1799.)

Am vă&dut câ dobânditorul unui usufruct cu titlu particular nu

este obligat la plata datoriilor, nică în privinţa capitalului, nici
în privința procentelor. Această soluțiune este în princip adevă-

rată chiar în casul când testatorul care ar fi legat un imobil de-

terminat mar avea altă avere. Fiind însă că nimene nu poate să
dispue de ceea ce nu are, se vor plăti mai întăi datoriile, şi apoi legatarul particular va, primi ceea ce va remânea: non sunt bona
Da
nisi deducto cre alieno.
Legatarul particular nu poate însă nici odată să fie personal
obligat la plata datoriilor. (Laurent. VII. 18 în fine.)
III. Despre

obligațiunele usujfructuaruluă la încetarea usu fructului.

Usufructuarul fiind un detentor al lucrului altuia, trebue să/l resstitue-la încetarea dreptului seu. Dacă lucrul supus usufructului a perit în totul prin caz fortuit. sau forță majoră, fără culpa usufructuarului, el este liberat din causa lipsei obiectului?) (Art.
555, 1083, 1156.) Dacă lucrul a perit numai în paste; însă tot
fără culpa lui, el îl va restitui în starea în care se află la înce)

Legea presupune casul când debitorul e tot o dată și proprietarul imobilului. Se poate însă întâmpla ca debitorul să fie altul
de cât nudul proprietar. De esemplu, A având în averea sa un imobil ipotecat, îl constitue usufruct lui B, dând nuda proprietate
lui C. In urma morței lui A, ipoteca trebue să se plătească de
moștenitorul seu D, atât în privinţa procentelor cât şi a capitalului; nici B usufructuarul imobilului, nici C proprietarul lui nu datorește nimic. Dacă însă usufructuarul B a plătit creanța pentru
a'şi putea,

pastra

folosinţa

sa,

el va avea, fără

nici

o îndoeală

re-

curs contra proprietarului C, căruia i-a conservat proprietatea; dar el
va avea mai cu samă recurs, atât în privința capetelor cât și a procentelor contra moştenitorului debitor D a cărui datorie s'a achitat. (Art. 991, 1108 $ 3, 1799.) Astfel, usufructuarul B, care din
causă; acțiunei ipotecarie (Art. 1790), a plătit datoria, are alegerea de a cere imediat de la debitorul D, atât capitalul cât şi procentele, sau numai procentele, cerând capitalul de la proprietarul

C (Art. 549),

care îl va cere și el la rândul

seu de la moșteni-

torul debitor D. Comp. Marcadă. II. 531. Laurent. VII. 18. Demolombe. X. 526. Ducaurroy. II. 213. Demante. IL. 454 bis. 1.
In caz când plata ipotecei s'a» fi făcut de cătră nudul proprietar, fără ca, el să fie debitorul acestei obligaţiuni, usufructuarul îi

Piata ipote„cei de cătră
nadul proprietar nedebitor. Art.

va, plăti

.3
=

549.

pentru

timpul

usufructului

procentele

capitalului prin apli-

cațiunea Art. 549. Demante. II. 454 bis. Laurent. VII. 11. Demolombe.
X. 526 în fine. Vegi și supră, p. 608, nota 1 în fine.
Usufructuarul care sar pretinte liberat de obligațiunea, sa prin destrugerea lucrului va trebui să dovedească că această destrugere
este

resultatul

unui

caz

fortuit.

Cas. Fr. D. P: 87. 1. 321.

(

(Art. 517,

541,

|

1083.

1156,

1169.

OBLAIG. USUFRUCT. LA ÎNCETAREA USUFRUCTULUI.—ART. 539 $ 2.

tarea usufructului

(Art. 528,

556, 1102

1274)

Dacă

625

lucrul a

perit sau a fost deteriorat din culpa sau negligența sa!), el va trebui să despăgubească pe proprietar de toate pagubele causate.
vedi p. 558 urm. OPlig. quasiIn cât priveşte obligațiunele quasi-usufructuarului,
Art.
vre

539

$ 2.-—Usufructuarul

o despăgubire

când printr'ensele

pentru

nu poate la încetarea usufructului cere

îmbunătățirile?)

usufructua-

rului.

ce ar pretinde că a făcut, chiar

ar fi sporit valoarea lucrului.?) El sau moştenitorii sei

pot însă rădica oglindi, tablouri şi alte ornamente pe care le ar fi aședat (cătră fond), cu îndatorire de a restabili localul în starea ce a fost;
mai înainte. (Art. 469, 494, 540, 547, 561, 1833 C. C. Art. 599 $2.C.Fr.)

Această disposiţie s'a esplicat în mare parte o dată cu Art.
517, supră, p. 540 urm. Puţine cuvinte ne mai remân deci de
adaos. Am vădut supră, loco cit. că usufructuarul poate să aducă
lucrului supus usufructului toate schimbările care mar denatura
acest lucru. El poate de asemene să facă în interesul folosinţei
sale ori ce construcţiuni sau plantanţiuni, avend dreptul dea dărima şi rădica aceste lucrări atât în timpul usufructului, cât și
la încetarea

drept,

acestui

neputând

proprietarul

nici întrun chip

să jignească drepturile usufructuarului, întra cât el nu abusează
de aceste drepturi. (Art. 539 $ 1 şi 558.)La încetarea usufructului, proprietarul poate să silească pe usufructuar ai restitui luD

de, Culpele de
Am vădut supră, p. 597 în nota, că usufructuarul nu respunde
pun*
:
;
de„CA usufruei
cestiuesaminat
am
acolo
Tot
â
levis.
culpa
cât de culpa lata și de

mea de a se şti dacă usufructuarul respunde

de incendiu, și dacă

el este obligat la asigurarea imobilelor supuse usufructului.

2)

tuarul.

Ia

construc-

Sensul cu-

Comp. și Curte din București, Dreptul pe 1883, No. 44), deși Art. 1777

Art, 539.

Imbunditățirile

de

care

vorbeşte

acest

tecst, nu

cuprind

țiunele făcute de cătră usufructuar, (V. supra, p. 542, tecst şi nota 3. bunătățire în

înţălege

prin

întreţinere,
bire
539,

ameliorațiuni

şi construcțiunele,

căci dacă usufructuarul

nici reparațiunele de

nu poate cere vre-o

reparaţiuni, aceasta nu este
pentru asemene
ci pentru că reparaţiile de întreținere sunt

despăgu-

din causa Art.
în sarcina lui

(Art. 545.) Prin îmbunătățiri p'ar trebui de asemene să înțălegem reparaţiile cele mari pe care le ar fi făcut usufructuarul
în Jocul. proprietarului, pentru că, în asemene caz, el are drept
la o despăgubire. (V. suprâ,p. 615 în notă.) In fine, prin îmbunătățiri,
înţălegem
trebue să
nu
tuar, căci el are drept de

usuftucnici plantaţiunele făcute de
a le vădica la finele usufructului, întoc-

aceste
mai ca și construcţiile. Laurent. VI. 491.— Vegi cu toate plancare
după
468,
p.
235,
$
şi
236
Aubry et Rau. Il. $ 204, p.
care Art.
tatiunele ar constitui una din acele îmbunătățiri pentru
.
inadmisibil
pare
se
mi
ce
539 refusă ori ce despăgubire, ceea
nare
rul
usufructua
care
pentru
rile
îmbunătăți
Care sunt deci
s'a
Legiuitorul
fond?
pe
drept la nici o despăgubire când le lasă
precum
sigur la acele îmbunătăţiri care nu pot fi rădicate,

gândit

de

reților

unui

ar fi gunoerea

pământului, spre al face mai roditor, zugrăvirea pă-

imobil,

schimbarea,

distribuțiunei

unui

apartament etc.

V. şi in/ră, p. 626.
Maread6. IL. 431. Laurent. VI. 486 și VIL. 119. Demolombe
. X. 650.
3) Și trebue adaos: fie el mișcător sau nemişcător.

Ma

626

-

CODUL CIVII.—CARTEA II—TIT. UI.—CAP. L. S-a IL.—ART. 539 ş 2.
crul în starea în care Va primit; de aceea se și face catagrafia
mobilelor şi se constată starea în care se găsesc imobilele supuse
usufructului. (Art. 540.) Această obligațiune este un drept în același timp pentra usufructuar, căci tot ce el datoreşte proprietarului este de ai restitui o folosință identică cu acea pe “care a
primit-o. El poate deci să dărîme sau să strice lucrările şi plan-

tațiunele făcute de dânsul, să rădice

materialul și

plantele care

sunt proprietatea lui, fără a avea drept la nică o despăgubire.
El nu poate însă să oblige pe proprietara pastra construcţiunele
şi plantaţiunele făcute de dânsul, căci aceasta ar fi a impune acestui din urmă o sarcină pe care legea n'a -admis-o. Aceeași s0luţiune este aplicabilă şi în privinţa amelioraţiunelor care n'a consista în construcțiuni sau plantațiuni, precum ar fi niște simple
înfrumuseţări. După cum el poate să râdice construcțiunele şi plantaţiunele făcute de dânsul, cu îndatorire de a restabili locul în
starea, în

care

era

mai

înainte,

tot

ast-fel, el sau

moştenitorii
lui

pot să rădice tablourile, oglindile, statuele şi alte lucruri mișcătoare ce el ar fi aședat pe fond pentru serviciulşi esploatarea
lui, precum ar fi instrumentele aratorie, animalele destinate la
cultură, maşinele aşedate de dânsul pentru esploatarea unei usini -

sau fabrică, căci usufructuarul neputând imobilisa (vegdi suprâ,
397),

asemene lucruri n'ar deveni

păstra calitatea lor de obiecte
Amelioraţiu-

Cât

pentru

usufrieetuarul PECUIN

ar

amelioraţiunele

fi gunoerea

p.

imobile prin destinaţie, ci "şi ar

mişcătoare.!)
care

pământului

nu
spre

-

|

pot fi deslipite de fond,
a'l face. mai

roditor, zu-

trebue să le grăvirea păreților unui imobil etc. (vedi p. 625, nota 2 în fine),

___fără nici o USufructuarul nu va avea drept la despăgubire. Asemene îmbunădespăgubire. tățiri vor profita proprietarului, pentru că usufructuarul n'a făcut de căt ceea ce un bun gospodarii ar fi făcut în locul lui.)
Usufructuarul nu are deci nici o acţiune în despăgubire contra
proprietarului pentru îmbunătățirile pe care el nu le poate rădica de

pe fond, chiar dacă printrânsele sar fi sporit
fond,

ceea

ce

Dreptul Ro-

') Laurent.

man.

vând

dovedeşte
VI. 486.

că Art.

Demolombe.

usufructul bunurilor

539

valoarea acestui

a înțăles a vorbi de îmbu-

X. 642. —La

Romani,

ce femeea îşi constituise

barbatul a-

zestre,

putea în

urma desfacerei căsătoriei să rădice ornamentele puse de dânsul -care se puteau rădica (si modo recipiant separationem), şi fiind că
el nu

putea

să deterioreze lucrul

la care

ornamentele

erau alipite,

resultă de aici că el trebuea să restabilească lucrulîn . starea în
care era mai înainte. Vedi L. unică $ 5 în fine. Cod. Lib. 5. Tit.

13. L. 9. Dig. Lib. 25. Tit. 1. Comp. şi L. 7. Cod. Lib. 3. Tit. 33.

Comp. și Art. 660 Cod. Calimach. (517 Austriac.)
2) Laurent. VI. 486 în fine—El nu va putea de asemene să rădice obiectele mișcătoare puse de dânsul pe fond care ar fi devenit imo-

bile prin

natură.

Demol. X. 642.

Aubryet Rau. II. $ 236 p. 469.

DREPTURILE

nătăţiri
ca

ȘI OBIAG. NUDULUI

neînsemnate

îmbunătățirile

sumelor

Afirmativa,

este

495

$ 2 din

ceste
vreme

pe

densul

ce el ar datori

formal

admisă

sunt

să fie vorba
ce,

de

codul Italian

disposiţiuni

nu pote

care au bat la ochi;:) dar

făcute

concurenţa

PROPRIETAR. —ART.

prin

și Art.

în specie

Art.

588
însă

poate el să ceară Compensaţie

ţie

în samă

vină, Ia Contoversă.

826

din

codul

Olandez

din codul Luisianiei.
contrarie

principiilor,

de o adevărată

usufructuărul,

şale, nu

sa degradaţiunelor

627

din causa degradaţiunelor sale?

echitabile,

de o parte,

să i se

539 Ş 1.

care

compensaţiune

ar fi debitor

de

din cau-

îmbunătățirele

pentru

este creditor

A
căci

făcute (comp. Art. 1508), ear pe de alta, pentru că chiar dacă aceste
două creanţe ar avea ființă, ele nu potfi supuse compensaţiunei.2)

In fine,
sâbil

trebue

să observăm

chiriaşului

sau

că $ 2 al Art. 539

arendașului

care

ar fi luat

n'ar fi opo-Art. 539,
de

la usufrue- Stă

$2

aha

tuar fondul în chirie sau în arendă, aşa în cât dacă acest chi-șului usufrucriaș sau arendaş ar fi făcut oare care îmbunătăţiri asupra fondului, tarului,
el va putea să invoace dreptul comun, după care proprietarul pe
a cărui fond s'au făcut cheltueli utile nu. se poate îmbogăţi în dauna aceluia care le a făcut. (Comp. Art. 494, 997 ete.) Art.
539 este deci escepţional şi nu se aplică de căt la usufructuar.?)
Despre

drepturile

şi obligaţiunele

nudului

proprietar.

Art. 539 $ 1.— Proprietarul nu poate prin faptul seu nici cu ori ce
chip vatama drepturile usufructuarului.*) (Art. 634, 998 C.C A. 599$1CFr.)
:)

644.

Demolombe.

X.

îmbunătăţiri

ar fi dat

Marcadă.

II. 431,

p. 422.—La

prima

vedere,

pe

proprie-

S'ar părea că această disposiţie este contrarie echităței, după cum
a observat tribunul Gary, căci nu este just ca proprietarul să se
îmbogăţească în dauna usufructuarului. Legiuitorul a voit însă să
curme pe de o parte procesele și contestațiunele la care aceste
loc, ear pe de alta, să scutească

tar de niște restituiri care adese ori ar fi putut fi oneroase. Lau,
rent. VI. 486. Demolombe. X. 644. .
2) Vegi cu toate aceste în sens contrar: Toullier D. II. (parte 1) 428.
Proudhon. IV. 622. Duranton. IV. 622.— Demolombe (X. 647) și Laurent (Ante-proiect, II. p. 100), fără a admite o adevărată comconsipensaţiune, recunosc însă judecătorilor dreptul de a lua în

din care ar resulta
îmbunătățirile.

deraţie
dului,

3

de

ori proprietarul

câte

țiunelor comise

Demolombe.

Dig.

Lib. 19.

X.

o sporire a valorei fon-

ar cere daune

din

causa

degrada-

de cătră usufructuar,

589 este
649. Proudhen. III. 1456 urm. Veqiși L. 9 $ LA,
i

Lit,

2.—Cesionarul

usufructului

nu va putea din con

SP ear

aduse sufructului.
tra să pretindă vre o despăgubire pentru îmbunătățirile
folosește
se
şi
uar
usufruct
pe
te
fondului, pentru că el înlocueș
alte cude lucru în această calitate. Cesionarul usufructului, cu
539.
Art.
aplice
se
săi
trebue
vinte, fiind un adevărat usufructuar,
cit.
supră
loco
III.
n.
Proudho
ntrâ..
649.—Co
Demolombe. X.
restul
:) Paragraful 1 al art. 539 esista singur în proiectul codului;
ţile
dificultă
curma
a
„pentru
stat
de
art. a fost adaos de consiliul
amelioprivința
în
ului
usufruct
a
încetare
la
nască
să
putea
ce ar
Tipografia Naţională.

i

i

40

CODUL

628

CIVIL.—CARTEA

U—TIT.

1% Drepturile

IN.—CAP.

nudului

1. S-a IL—ART.

539 $ 1.

proprietar.

Nudul proprietar, păstrând proprietatea lucrului supus usuftuctului fără dreptul de folosință, are un drept real asupra acestui
lucru. mărginit prin drepturile usufructuarului. Proprietatea fiind
desmembrată, două drepturi reale esistă deci asupra aceluiaşi lucru, mărginite unul prin altul, căci, după cum usufructuarul nu
poate să aducă nici o jignire dreptului de proprietate, tot ast-fel,
şi proprietarul nu poate prin faptul seu şi prin nică un chip să va-

e drepturile usufructuarului.1)

tăm
Acte de disposiţiune.

Nudul proprietar poate să facă toate actele de administraţie
şi € hiar de disposiţiune care nu ating drepturile usufructuarului.
EI poate deci să înstrăineze lucrul supus usufructului, să'l vândă,
ete. căci, înstrăinarea lucrului nu aduce nici o
să dăruească,
schimbare dreptului de usufruct.2) (Art. 561.) Nudul proprietar a- vând dreptul de înstrăinare va putea să consimte asupra lucrului supus usufructului toate drepturile reale care mar jigni întru
nimic pe usufructuar. Astfel, el va putea, să ipotece nuda sa proprietate, însă ipoteca nu se va întinde asupra deplinei proprietăți de cât, în urma stângerei usufructulvui. El va putea de asemene să constitue o servitute pasivă asupra fondului, însă servitute a

care

ar jigni

drepturile

usufructuarului

sercita de- cei în drept de cât tot în urma
raţiunelor

făcute la

lucru

de

cătră

nu

se va

putea

e-

încetărei usufructului.?)

usufructuar“

(Ducaurroy.

II.

190); însă trebue să mărturisim că legiuitorul nu'și a atins scopul,
pentru că, după cum am vădut, partea a doua a acestui tecs adat

loc la o mulțime de controverse. Comp. Art. 495 din codul Italian
care a modificat redacțiunea tecstului francez. Vedi și Art. 826,
827 din codul Olandez:
Nici unul nici altul, dice Art. 477 din codul Calimach (363 Austriac), nu poate să facă, sau să uneltească ce-va spre vatamarea
driturilor

celuilalt.“

fructuarium
Espropriarea
nadei proprietăţi.

9)

dominus

ne deteriorem

non debebit

ejus

impedire

conditionem facial.

L. 15 $6 ab initio. Dig. Lib. 7. Tit. 1. Vediși L. 15 $ 7. Dig. loco cit.
Creditorii proprietarului vor putea de asemene
da proprietate.

Dacă

atât

proprietarul

să esproprieze nu-

cât şi usufructuarul

ar fi

consimţit la înstrăinarea totală a lucrului, usufructul nu va urina
asupra prețului, ci acest preţ se va împărţi între dânşii în proporțiune

Servitute activă,

„Proprietatis

ita utentem,

0)

cu

valoarea

dreptului

fie-căruia.

(Art. 1294.) Laurent. VII.

35. Cas. Fr. și Curtea din Lyon. D. P. 58. 1. 438. D. P.64.1.5.
Laurent. VIL. 36. — Proprietarul -poate să dobândească o servitute

activă în favoarea fondului seu, chiar fără știrea,și voia usufruc-

tuarului, pentru că asemene servitute, departe de a vatama drepturile usufructuarului, îi aduce din contra un folos; însă în asemene
caz, usufructuarul nu este obligat a o esercita spre anu se perde
prin neîntrebuințare. (Art.. 639.) Laurent. VII. 36. Demolombe. X.

659. Bonachi. II. p. 144.

„Adquirere plane servitutem proprieta-

rium posse, eliam invito fructuario, Julianus scripsit.“ (|. 15 $7.
Dig. Lib. 7. Tit. 1, de usufructu, et quemadmodum quis utatur fruatur.)
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la mor iotarul. Doate pă, esereite

l

tate,

PROPRIETAR. —ART,

toate

ncursul

acţiunele
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numaiAcţiuni jude-

usufructuarului, precum

acţi-

unea, în revendicare, acţiunea în grăniţuire (Art. 584) pe care o
are şi usufructuarul (V. sapră, p. 550), acţiunea în împărțeală
ete.
„In

princip,

proprietarul

nu

poate

nici

să

întrebuinţeze lucrul,

nici să se folosească de el, fiind că aceste drepturi

“forest

Drepturi de

aparţin usu_ folosinţă

„ fructuarului. El poate însă să se folosească de emolumentele care
nu sar cuveni usufructuarului, dar tot sub condiţiunea de a nu
vatama întru nimic drepturile acestui din urmă. (Art. 539.) Astfel, proprietarul are dreptul la întregimea sau la o parte numai

din comoara ce s'ar găsi în fondul supus usufructului!). (Art. 538,
649) şi la arborii înalți nepuşi în tăere regulată desrădăcinaţi
sau sfărămaţi din întâmplare.
EL ar putea chiar să tae copacii
înalți şi bătrâni care ar fi aproape de a peri şi care nu se consideră ca fructe (Art. 531), însă numai sub condiţiunea ca aceşti
copaci

să

nu

fie de

nici

un

folos

usnfructuarului,

pentru

că

tăe-

rea lor se consideră în asemene. împrejurări ca “un act de conservaţiune. Proprietarul poate de asemene să tae_ acești copaci
pentru a face reparaţiunele cele mari (Art. 545), căci dacă acest
drept se cuvine usufructuarului (Art. 531), a fortiori, el trebue
să aparţie şi proprietarului.2)
5) Usufeuctuarul nu va avea drept la o parte din comoară de cât
atunci când ea va fi fost descoperită de dânsul. Vegi supră, p.

580. Codul Italian și acel Olandez sunt formali in această privință.

Vedi cu toate aceste, Art. 1528 Cod Calimach (1143 Austriac.)
2) Laurent. VII. 38. Demolombe. X 418 şi 657. Aubry et Rau. II.
$233, p. 453. Vedi şi supră, p. 077, nota 1.—'Tot în scopul repavaţiunelor celor mari, care sunt in- sarcina lui (Art. 545), proprieva

tarul

să

putea

scoată

var,

peatră,

năsip

şi altele

din

fondul

II.
supus usufructului. Aubry et Rau. IL. $ 233, p. 453. Bonachi.
i
conservatori
acte
face
a
de
dreptul
p. 144.--Proprietarul având
reva putea de asemene să facă reparaţiile cele mari, şi chiar să
din caz
clădească ceea ce a cădut din vechime ori a fost distrus
despăgubire,
o
vre
la
drept
aibă
să
ul
usufructuar
ca
fortuit, fără
un timp
chiar dacă aceste reparaţiuni sau construcţinii ar necesita aplicațiuprimeşte
nu'și
1425
Art.
căci
mai lung de 40 de dile,
Proudhon. II.
ne în specie. Laurent. VII. 39. Demol. X. 655,656. un păzitor penstabilească
să
însă
874.— Proprietarul nu va putea
tru

a veghea,

pe

un

la conservaţiunea

pădurilor

sau imobilelor

sale, pen-

usufructuarului, cetru că aceasta ar însemna a supraveghea folosinţa
VIL. 39.—ConLaurent.
539.)
(Art.
face.
a
drept
ea ce el nu este în
, etiproprietatis
„Dominus
tr. Proudhon. Il. 873. Demolombe. X. 658.
per sdlaedes,
vel
fundum
usuario,
vel
am invito usufructuario
interest enim ejus, fines predii
tuarium vel insularium custodire potest :
nu va putea de aProprietarul
8.)
Lit.
tueri.* (L. 16 $ 1. Dig. Lib. 7.
i nouă
construcțiun
semene să facă în contra voinţei usufructuarului
loc

stârp,

nici să dărime,

să

esistente aflătoare pe fondul supus

prefacă

sau să înalțe

usufructului

clădirile

(edificium altius

Comoară.
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Din cele mai sus espuse resultă că proprietarul nu se poate în genere folosi în cursul usufructului de lucrul supus ușufructului, acest
drept aparţinând numai usufructuarului. Tot ce proprietarul va
putea, să facă este să vegheze ca usufructuarul să'și îndeplineas-

că obligațiunele

sale.

E! va putea deci

în acest scop să acţio-

neze pe usufructuar pentru al obliga la îndeplinirea acestor îndatoriri, sau pentru a cere daune la caz de abus, putând chiar

să provoace în asemene caz stângerea usufructului. (Art. 558.)
Restricţiunea adusă de Art. 539 la eserciţiul dreptului nudu-

lui proprietar nu'şi primeşte însă aplicaţiune la lucrurile pe care
nudul proprietar le posedă în deplină proprietate, căci în privința

acestor lucruri el se bucură de o deplină libertate.!)
2

Obligaţiunele

rudului

(Art. 480.)

proprietar.

Nudul proprietar nu are faţă cu usufructuarul nici o obligaţiune positivă (în faciendo), precum el are faţă cu arendașul sau
chiriașul (Art. 1420), nică chiar acea de a face reparaţiile cele mari.
(Veţi supră, p. 613.) Obligaţiunea proprietarului este deci negativă
şi consistă în non faciendo, ca la toate servituţile. (Art. 539 şi 634.)
EI trebue să răbde sau să nu fucă ce-va din cele ce privesc cătră lucrul şerbitor, dice Art. 616 din codul Calimach. (472 Ausfollere), nici să lese a se perde o servitute activă, nec servitutem
imponere, nec amitiere (|. 15 $ 7. Dig. Lib. 7. Tit. 1), pentru că aceasta, ar aduce o jignire drepturilor 'usufructuarului. Laurent. VII.
40. Demolombe. X. 653.—-Curtea din Lyon a admis prin aplicaţiunea principiilor generale că usufructuarul ar putea cere dârimarea, lucrărilor făcute de cătră nudul proprietar. R6pârt. Dalloz. Usufruit. 590. Vedi şi Laurent. VII. 44.
— In fine, proprietarul nu
va putea, nici chiar dacă ar oferi o despăgubire usufructuarului,
să deschidă o carieră sau să esploateze o pădure înaltă nepusă în
tăere regulată, fie pentru a vinde aceste producte, fie pentru a le
întrebuința la facere de construcţiuni pe un fond nesupus usufructului. Aubry et Rau. II. $ 233, p. 453. Demolombe. X. 660.—0ontră. Proudhon. Îl. 881 urm.
:) Lâurent. VII. 41. Demolombe. X. 661. Aubry et Rau. II. $233,p.
453.— Astfel, proprietarul ar putea să înalțe clădirea
pe un fond al seu vecin cu acel supus usufructului,

care sar afla
fără ca usu-

fuctuarul să poată pretinde că prin această înalțare i s'ar micșora
lumina, căci Qreptul proprietarului nu mai este de astă dată supus
de cât la limitele care decurg din drepturile ordinare ale vecinătăței.
Vedi cu toate aceste Proudhon. (IL. 489) care, luându-se dupăPothier (Douaire. 244), admite aceeași soluţiune, făcând însă o dis-

tincţiune între

dauna

mai mică

țiul dreptului proprietarului

sau mai

mare

pe

ar aduce usufructuarului,

care

eseiti-

distincţiune

care nu resultă astădi de nicăiri, de şi ea era admisăla Romani:

»(Quod usque adio temperandum est, ut non în totum cedes obscuventur, sed modicum lumen, quod habitantibus sufficit, habeant.“ L.
30

în fine.

Dig.

Lib.

7. Tit.

1, de usufructu

et quemadmodum etc.)

RAPORTURILE DINTRE NUDUL PROPRIETAR ȘI USUFRUCTUAR.
triac.) „Servitutum nonea
sed ut «liquid patiatur.“
Nudul proprietar nu are
usufructului dimpreună cu

631

est natura, ut aliguid faciat quis. ..
(L. 15 $ 1. Dig. Lib. 8. Tit. 1.)
obligațiunea de a preda lucrul supus Predarea lutoate accesoriile trebuitoare (Art. 600, cruluă up

903, 1325), adminicula ususfructus (L, 1 $ 1. Dig. Lib. 7. Tit. 6) Msairaesu ui,
de cât la caz de constituirea acestui drept prin vândare sau do-

naţiune, și încă şi în asemene
au această

obligaţie

casuri, vândătorul şi dăruitorul

în calitatea

lor de proprietari,

nu

ci în virtutea

contractului. (V. sapă, p. 549.)
Usufructuarul este deci creditor, ear nudul proprietar dăruitor sau vângător este debitor. (Lauvent. VII. 43. Ducaurroy. II. 193.) Proprietarul, în asemene casuri, va preda lucrul în starea în care el se găseşte (Art. 540),
fără

ca usufructuarul

Art.

stare de a fi întrebuințat,
(Vegi suprâ, p. 591.)
de

In caz

constituirea

garanta pe usufructuar
constituirea

usufructului

(Art. 828.)

(Laurent.

de cât de faptele sale

de ori ce evicţiune, dacă

Raporturile

prin

dacă

în

va Garantarea

contractul nul de evicțiune.
ear la caz de

urm.),

1337

donaţiune,

personale,

pus

în specie.

vândare, vândătorul'

prin

(Art.

fie

să

nefiind aplicabil
|

1421

usufructului

de această respundere

descarcă

lucrul

ca

pretinde

să poată

1837, *

-dăruitorul nu va respunde

el nu sa obligata garanta.

VII. 43. Demolombe. X. 651.)

dintre nudul

proprietar şi usufruetuar.

usufructuar ŞINu esistă s0Cea mai mare parte din autori admit că între
Această cietate. Sau
tate.
comuni
nudul proprietar ar esista o societate sau o
re proprie-

însă greşită, pentru că drepturile fie căruia sunt deo-int
de tar

teorie este

sebite,

lucru.
şi ele se esercită asupra unuia şi aceluiași

de

Ideea

Su

respinsă, căci raportu- Controversă.
societate sau de comunitate trebuește deci
în mod firesc din prinrile dintre proprietar și usufructuar decurg
45. V.p. 543, nota 2.)
cipiile care cârmuesc servituţile. (Laur. VII.
Dar

dacă

fructuar,

esistă

nu

putea

nu sar

rul proprietarului,

conservarea
Dumoulin,

cel

nici

oare

o asociațiune

dice

puţin în cât

această

teorie,

este

că usufructuarul
însă

ȘI USU- Usufructua-

mandata- aul este el

paza, administrarea

priveşte

lucrului supus usufructului?

admite

proprietar

între

și proprietaru-

Proudhon, luându-se după ni

ideea

de

mandat

general

căci dacă usufructuarul ar fi
trebueşte respinsă ca prea absolută,
hotăririle pronunţate faţă cu
mandatarul generalal proprietarului,
usufructuar

ar

fi toate

oposabile

nudului

proprietar,

pe

când

am

de cătră usufructuar sunt 0vădut că numai sentințele câştigate
p. 550, tecst şi nota 1-) 1ot
posabile proprietarului. (V. supră,
consimte ca, usufructuaru
ce se poate dice este că proprietarul
de o parte, usufructuarul
pe
că,
să lucreze în numele lui, pentru
i nestricat şi nemicrestitu
a”!
este obligat a conserva lucrul spre
nudul proprietar,
că
alta, pentru
şorat prin culpa sa, ear pe de
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străin de administraţie și de folosinţă, are interes ca usufructuarul să păstreze atât proprietatea cât şi folosinţa. Din acest îndoit interes se poate deci conclude la un consimțământ tacit din
partea proprietarului care echivalează cu mandatul. Usufructuarul
nu este deci mandatarul tacit al nudului proprietar de cât pentru actele pe care acest din urmă nu le poate face însuși, şi acest mandat nu este conferit în interesul mandatarului.!)

SECȚIUNEA III.
Despre stângerea

usufructuluă.

Usufructul cuprindâud dreptul de a se folosi de toate fructele
produse prin lucru, legiuitorul a trebuit să limiteze timpul cât
ţine acest drept, pentru ca nuda proprietate să nu devie în mânele proprietarului un ce cu totul nefolositor, ne femen în uni-

versum înutiles

essent proprietates.?)

”

Cincă casuri de încetare a usufructului sunt prevădute de Art.
557; unul e prevădut de Art. 558; unul e prevădut împlicitamente de Art. 561 şi 562. In fine, pe lângă aceste cause de încetare a usufructului anume prevădute de lege, vom vedea că mai
"sunt şi alte cause care decurg din principiile generale ale dreptului.
Proprietarul
nu

este man-

datariul usu- _
fructuarului.

Asigurarea
imobilului
făcută de
proprietar
nu profită usufructuarului, pe câud
asigurarea
făcută, de usufructuar
profită proprietarului.

:) Laurent. VI. 530, 531 și VII. 46.—Dar dacă usufructuarul este în
acest. sens mandatarul

tacit al proprietarului, proprietarul nu este

mandatarul usufructuarului, pentru că nimic nu împedică pe usufructuar, care se află la fața locului, care se-bucură de fructe şi

administrează, de a veghea însuşi la interesele sale, de unde resultă că nudul proprietar nu are nici o calitate pentru a represinta pe usufruetuar în justiţie. Laurent. VII. 47, 48.—Prin aplicațiunea, acestor principii trebue să decidem că dacă proprietarul
a asigurat deplina proprietate a lucrului supus usufructului, şi în
urma, acestei asigurări lucrul a perit, usufructuarul nu va avea nici
un drept la despăgubirea ce se va plăti proprietarului, de cătră
compania

de

asigurare,

pentru că proprietarul

a asigurat numai în

interesul seu propriu. Curtea Besancon. D. P. 56. 2. 96. Laurent.
VII. 47.— Contră. Trib. Mont-de-Marsan, după care usufructul ar
continua asupra indemnităței plătite nudului proprietar, pentru că
proprietarul

ar fi asigurat

imobilul

ca

un

gerant

de

afaceri al u-

sufructuarului. (Dreptul pe 1884, No. 15.) Dacă lucrul a perit din
contra

în urma

asigurărei

făcute

de

cătră usufructuar,

el se va fo-

losi de despăgubirea ce va primi de la compania de asigurare, înapoind-o la finele usufructului, scădându-se bine înțăles primele ce
el ar fi plătit. Asigurarea făcută de cătră usufructuar profită deci
proprietarului, pentru că usufructuarul n'a asigurat lucrul numai
în interesul

Aubry

seu

propriu,

ci întrun interes comun.

et Rau. II. $ 231, p. 442. Vedi şi supra,

Laurent. VL. 530.

p. 597, în notă.

”) Instit. $ 1 în fine, Lib. 2 Tit. 4. Vedi şi L. 16 ad initio, Lib. 3
Tit.

33,

unde se

dice : „corruptionem

veteribus placuit...“

Comp.

581, 1533 Cod. Galimach.

Art. 683,
-

ususfructus

685,

a

686

multiplicem

comb.

esse

cu Art. 457

!

STÂNGEREA

Art. 551.—Usufructul
espiraţiunea

USUFRUCTULUIL.—ART.

se stânge prin

termenului

pentru

care

solidarea sau întrunirea asupra
proprietar Și

moartea

usufructul

era

constituit.

(Art.

633

usufructuarului,

338,

prin

a fost acordat, prin con-

aceliaşi persoane a ambelor

de usufructuar ; prin ne-usul

calități de

dreptului de usufruct!).în curs

de_treideci de ant; prin totala desființare
sufructul

557-564.

519,

a lucrului
555,

asupra

558,-560,

563,

căruia uurm.

636

urm. 1048, 1083, 1154, urm. 1156, urm. 1798, 1853,1858,1890.C.C.

Art. 617 C. Fr.)

Art. 558.—Usufructul poate înceta asemenea prin abusul ce face usufructuarul de folosinţa sa, aducând stricăciuni fondului, sau lăsându'!l
să se degrade din lipsa de întreţinere. — Creditorii usufructuarului pot
înterveni în contestațiunele pornite în contra'i pentru conservarea drepturilor lor; ei pot propune repararea degradaţiunelor făcute și a da garanţii pentru viitor.—Judecăforii pot, după gravitatea împrejurărilor, sau
a hotări

stângerea

usufructului,

presintă,

după cum

din

bucure

să se

a lăsa pe proprietar

sau

de fructele obiectului supus la usufruct, cu îndatorire de a plăti pe fiecare an usufructuarului sau celor ce represintă drepturile sale, (ear nu
esprimă

eroare se

urma

usufructul

în diua când

să înceteze.

hotărită

teestul), o sumă

pănă

(Art. 541 — 545, 554, 557,

562, 975, 1632 urm. 1639 urm. 1652 urm. 1675, 1676 C. C. Art, 247 şi

um. 392 urm. Pr. Civ.
Art. 560.—Usufructul
la o vârstă hotărită, ţine
persoană înaintea vârstei

Art. 618 C. Fr.)
constituit pănă ce o altă persoană va ajunge
pănă la acea epocă, chiar de ar muri disa
hotărite.?) (Art. 519, 557 C.C. Art. 620 C.Fr.)

tul seu,

de

nu

nici o

usufructuarului; el continue a se folosi de usufruc-

dreptului

schimbare

nu aduce

la usufruct

supus

lucrului

Art. 561.—Vengarea)

a renuţat

în mod

la dânsul

formal.

urm, 1710, 1800 $ 2. C. C. Art. 621 C. Fr)
Art. 562.—Creditorii pot să ceară a se anula
558,

561,

699,

975,

974,

(Art. 539, 562, 1294,

|
renunţarea făcută
C.

1843

C.

194

Ant,

în
Cod.

lor. (Art.
1887. Art. 622 C..EFr.)
Comer. vechii. Art. 720—723 Cod. Comer. din
la usufruct s'au dissupus
lucrului
a
Art. 563.—Dacă o parte numai
(Art. 555—557, 564

paguba
rus,

usufructul

se

păstrează

asupra

C. C. Art. 623 C.Fr.)
Art. 564.—De va fi usufructul

părţei

remase.

constituit numai

asupra

unei

PI
clădiri,

distruge din altă întâmplare, sau
şi această clădire va arde sau se va
nu va avea dreptul a se folosi
se va dârima din vechime, usufructuarul
vemase.—Dacă

de materialele
de pământul pe care a fost clădirea, nici domeniu“). din care făcea parunui
asupra
constituit
afla
sar
usufructul
de pământ. (Art. 547,555, 556,
te şi clădirea, usufructuarul se va folosi

557, 563, 637. C. C. Art. 624 C. Fr.)
După

Art.

557,

558,

560,

561

şi 563,

usufructul

se stânge:

din greșală se esprimă tecstul
Ear nu de usufructuar, după cum
corect, irebuea dis: prin ne-usul
oficial. Pentru ca tecstul să fie
a
ruciuar.
3 de usufruct sau de cătră usuj
ituit
const
fost
fi
ul ar
Lesu afară. de casul când usufruct ux. IL. p. 781, nota 3.
2) ti
Boile
.
oane
pers
i
acele
enței
esist
în consideraţia
răinare cu titlu oneros sau cu titlu
3) Şi trebue adaos şi: ori ce înst lombe. X. 730. Marcade. II. 559.
iuoratuit a nudei proprietăţi. Demo
ca t0. universa litate de Ă fapt, Semnificaţ
sidera
+) Adecă asupra unui fond con cât Și clădirile aflate pe dens ul, nea cuvântug. lui domeniu.
care ar cuprinde atât pământul
VIL 6
D

clădirile

și atenansele nefăcând

de cât un singur

tot. Laur.
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I111.—CAP. |. S-a TIL.—ART. 557,

10 prin moartea usufructuarului;!) 2% prin espirarea termenului
pentru care el a fost constituit și prin îndeplinirea condiţiunei re- solutorie; 3% prin consolidare sau confusiune ; 4% prin neîntrebuinţarea dreptului de usufruct în curs de 30 de ani; 5% prin perderea totală a lucrului; 6% prin abusul folosinţei ; 7” şi:în fine,
prin renunţarea. usufructuarului.
1” Moartea

Contestaţie
asupra morţei usutruetuarului.
“Usufructul
constituit în
favoarea mai
multor per-

soane,

Moartea proprietarului.
Usufruct, Jegal.

Quasi-usufruct.

asufructuarului.

(Art. 587.)

Usufructul fiind un drept personal şi viager se stânge prin
moartea usufructuarului?) (Art, 557), ori care ar fi causa acestei morţi, şi chiar dacă ea, s'ar fi întâmplat imediat după constituirea
acestui drept.*) (Comp. Art. 1645 care-nu este aplicabil în specie.)
Când esistă contestaţie asupra morţei usufructuarului, moartea
trebue să se stabilească de cătră proprietar, ca unul ce pretinde

că lucrul seu este liber de sarcina usufructului.*) (Art. 1169.)
Usutructul nu se va stânge şi folosința nu se va reîntoarce
în mod definitiv la nudul proprietar de cât la moartea tuturor
usufructuarilor, dacă usufructul a fost constituit în favoarea mai
multor persoane, în așa mod ca ele să se folosească de același lucru succesiv una după alta, sau de o dată şi în acelaşi timp. (Comp.
!) Moartea nudului proprietar nu are din contra nici o înrîurire asupra
usufructului. Numai usufructul legal se stânge prin moartea proprietarului, adecă
a copilului. Toulliey. D. 11. (parte 1.) 451. Laurent. IV.

343. Demol. VI. 556 şi X. 681. Ducaurroy. Îl. 224. Bonachi. II. p. 196.

Mourlon. |. 1622. Vedi și supră, p. 52, tecst și nota 3. Art, 557 nu
este deci aplicabil usufructului legal.
*) Și quasi-usufructul se stânge prin moartea quasi-usufructuarului.
Marcadă. Îl. 566 în fine.
5) Laurent. VIL. 52. Mourlon. I. 1617. Demolombe. X. 667. „Finitur
autem ususfructus morte usufructuarii, et duabus capitis deminutombus, maxima et înedia.“ Instit. $ 3 ab initio. Lib. 2. Tit. 4.V.
și L. 12 Pr. în fine, Cod. Lib. 3. Tit. 33, unde se dice:
„Cum
morte usumfructum penitus extingui juris indubitati sil.“ V. și Art.
685 Cod. Calimach.—Părţile mar mai putea deci astădi să contravie Art. 557 şi să declare usufructul transmisibil la moştenitori,
pentru că societatea are interes ca proprietatea să nu devie ilusorie în mânele proprietarului. Laurent. VI. 353 și VIL 51, Demolombe. X. 668. Mourlon: I. 1618.— Contră. Ducaurroy. Il. 223.
Durant. IV. 651. Demante. II. 401 bis. ], şi II. Acest din urmă
sistem era, formal admis în codul Calimach: „dacă drepturile cele

personalnice asupra şerbirilor se vor întinde anume

şi la moștini-

torii cui-va, dice Art. 685 din acest codice (529 Austriac), se înțeleg numai cei dintăi a lui urmași ; ear dritul lăsat vre. unei familii, trece la toate mădnlările ei.“
.
3) Laurent. VII. 50. Demolombe. X. 676. Duranton. IV. 618. Comp. Art.
1651, după care proprietarul unei rente viagere trebue să dovedească

esistența

sa pentru

a. dobândi

plata

așa în cât debitorul nu are nimic de probat.

termenelor

-

espirate,
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Art. 855 Cod. Olandez.) În casul dintăi, sunt atâtea usufructe stabilite de a dreptul de cătră proprietar câţi sunt şi usufructuarii
nu

ear

un

de la o persoană

trece

care

usufruct

singur

la alta.

Cel dintăi usufruct este pur și simplu, ear celelalte sunt condiționale în acest sens, că fie-care usufructuar trebue să esiste în
momentul când dreptul se deschide în favoarea sa. (Art. 808.) In
casul de al doile, adecă când usufructul a fost constituit în folosul mai multor persoane, așa că ele să se bucure 'toate deo
dată de acelaşi lucru, usufructul este în indivisiune.")
2*

EHspirarea

termenului

şi îndeplinirea

(Art. BB7 şi 560.)

condiţiunei

resolutorie.

|

Usufructul, ca şi quasi-usufructul (Maread€. II. 566), se stânge prin
espirarea termenului 2) pentru care el a fost acordat de partea
care Va constituit, sau de lege (Art. 285 şi 338), ori prin inde„plinirea

condiţiunei

resulutorie,?)

dacă

însă

el nu

se va

stânge

mai înainte de îndeplinirea termenului sau a condiţiunei resolutorie prin alte cause, de pildă, prin desfiinţarea lucrului, prin
moartea sau renunţarea usufructuarului *) ete.
care

pentru

Termenul

usufructul a fost

constituit

începe a curge

dreptului, adecă din diua morţei testatoru-“"

din diua deschidere

De când
rge

terme-

nul?

5) Laurent. VII. 51. Demolombe. X. 675.—Usufructul constituit pe tot
timpul cât va trăi o persoană anume determinată, se va stânge
prin moartea acestei persoane. El se va stânge însă şi înaintea
morţei

tâmpla

acestei

prin

persoane

moartea

limitat

'Toullier

la o vârstă

hotărită,

drept

personal

constituit

pănă

ce o altă persoană

vedi înfră,

tă

la viața -usufructuarului.

vădut, un

D. UI (parte 1) 449.—Cât pentru

—

usufructuarului, dacă sar în-

ca el să moară înainte, căci usufructul este, după cum am

casul în care usufructul ar fi fost
va

ajunge

esplicarea Art. 560.

Quum usu- Dreptul Ro„Finitur ususfructus aut morte, aut tempore: morte,
ucius an şi drepususfr
tempus
ul vechiiă..
fruetuarius moritur ; tempore, quoties ad certum

Tit. 6. $ ţ
legatur, velut biennio aul friennio.* (Paul. Sent. Lib. 3.
într”o
pănă
acea
ea
„Şerbir
33.
Tit.
3.
Lib.
Cod.
5.
L.
şi
37. Vegi
),
Austriac
(527
h
Calimac
codul
vreme îngrădită, dice Art. 683 din
b
lit.
1533,
Ant.
şi
Vedi
vremi.“
acestei
a
trecere
încetează după
din acelaşi codice care prevede că proprietatea
prin trecerea termenului toecmelei.

3) Art. 1019. Ducaurroy.
constituit un usufruct
demenţă,

sau

pănă

folosirei

se stânge
Se

Il. 223. Vegi şi supră, p. 547.—Dacă aşi fi
pentru tot timpul cât copilul meu va fi în

ce el va

dobândi

usul

raţiunei

sale, usufructul

intelectuale, și chiar
se va stânge prin redobândirea facultăţilor sale
sale, căci conoșerei
însănăt
a
înainte
ată
prin moartea sa întâmpl
evenimentul
că
sigur
diţiunea se socotește îndeplinită când este
ID) 454.
(parte
IL.
D.
r
Toullie
1013.)
nu se va mai întâmpla. (Art.
:)

soluțiunea contrarie.
Vegi L. 32 $ 6, Dig. Lib. 32. Tit. 2, care admite
bis. Laue

II. 547
Demolombe. X. 680. Mourlon. [. 1621. Marcade.
oy. II. 223,
Ducaurr
III.
bis
460
Il.
e.
Demant
vent. VII, 56.—Contră.

CODUL

636

CIVIL.—CARTEA

U.—TIT.

UI—CAP.

1. S-a UL.—ART. 557.

lui, la caz de constituirea usufructului prin testament,
tatorul n'a manifestat o voinţă contrarie.!)
Art.

560.

Derogare la
Art. 560.

La caz când

sar constitui un usufruct cu condiţiune

dacă

tes-

ca acest

usufruct să ţie pănă ce o a treia persoană va ajunge la o vârstă hotărită, asemene usufruct va ţinea pănă la acea vreme, chiar de
ar muri disa persoană înaintea verstei hotărite, pentru că părţile
sunt presupuse a fi avut în vedere un număr determinat de ani,
ear nu versta acelei persoane :2) pegue enim ad vitam hominis respezit (testator), sed ad certa curricula. (IL. 12. Pr. Cod. Lib. 3. Tit. 33.)
Art. 560 nu este însă imperativ, căci legiuitorul se imărgineşte
numai a interpreta voința părţilor, presupunând că ele mau avut

în vedere viața sau moartea celui de al treile, de unde resultă
că usufructul se va stânge prin moartea celui de al treile de câte ori se va, dovedi că aceastaa fost intenția positivăa părților.)
3%

Consolidare

sau.

confusiune.

(Art.

B57,

638,

1154

urm.)

Legea defineşte. consolidarea întrunirea asupra aceleiaşi persoane a ambelor caliţăți de proprietar şi de usufructuar,*) de unde

” Art. 684 Cod.
Calimach.

!). Laurent. “VII. 54. Demolombe. X. 681 bis. Proudhon. LV. 2033 urm,
Usufructuarul nu va avea însă drept la fructe de cât din momentul deschiderei de fapt, adecă din diua predărei de bună voe a
„legatului, sau a cererei în judecată. (Art. 899.) Vedi și supră,p. 602.
2) „Dacă se va lăsa cui-va şerbirea pănă când o a treia persoană va
ajunge la o vârstă hotărită, dice Art. 684 din codul Calimach
(528 Austriac), de va muri persoana aceea mai înainte de acea
vârstă, nu se curmă dritul șerbirei, ci urmează pănă la împlinirea
anilor hotărîţi.“ Vedi şi L. 12. Cod. Lib. 3. Tit. 33, Art. 517 Cod.
Italian, 856 Cod. Olandez ete.
2) Laurent. VII. 55. Ducaurroy. IL. 224. Demol. X. 678, 679. Demante.
II. 469 bis. Marcade. Il. 557 bis. Vegi şi supră, p. 635, nota 1.
Chiar, în- caz când părţile n'ar fi avut în vedere vârsta celui de
al treile, ci un număr de ani determinat (certa curricula), usufruetul se va stânge înaintea îndeplinirei acestor ani prin moartea usufructuarului, consolidare, desfiinţarea lucrului, ete. căci însăşi
legea Romană din care s'a scos Art. 560 prevede această restric- .
ție: nisi, ipse, cui ususfructus legatus sit, ab hac luce fuerit sub-

fractus. (DL. 12. Cod. Lib. 3. Tiţ. 33.) Demolombe. X. 680. Marcad€.

Dreptul

Ro-

man și dreptul vechiă.

II. '557. Laurent. VI. 56.— Contră. Demante. II. 460 bis III. Du“cawroy. Il. 232. Vedi şi supră p. 635.
*) „Item. finitur ususfructus si domino proprietatis ab usufructuario
cedatur (nam extraneo cedendo nihil agit); vel ex contrario, si
sufructuarius proprietatem vei acquisierit; que res consolidatio appellatur.“ (lustit. $ 3 in medio. Lib. 2. Tit. 4) Vedi şi L. 4. Dig.
Lib. 7. Tit. 9—L. 27. Dig. Lib. 7. Tit. 4, 1. 6. Dig. Lib. 40. Tit.
4 etc. uude consolidarea se numește confusio.— Dacă, proprietatea
locului şerbitor şi acelui stăpânitor se va uni tot la aceeaşi per-

sqană, de sineși încetează şerbirea, dice Art. 682 din codul Cali-

mach. (526

Austriac.)

Vegi

şi Art.

1535

din același codice (1149

Austriac) care dice că în caz când proprietarul folosirei nu va lăsa
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ar părea se resulte că consolidarea sau confusiunea are loc atât
când nuda proprietate ar trece la usufructuar, cât şi când usufructul ar trece la nudui proprietar. Această, definiţiune este însă
greşită, căci,
la noi, usufructuarul neputând ceda însuși dreptul
seu, ca în Francia, ci numai esercițiul acestui drept (Art. 534),

consolidarea nu poate să aibă loc de cât în persoana usufructuarului. :) Dacă asemene părere se poate admite în Francia (vegi
Marcad€. IL. 548), apoi cu atât mai mult ea este admisibilăla
noi, faţă cu termenii Art. 534. Astfel, consolidarea sau confusiunea nu poate să aibă loc la noi, de cât în persoana usufructuarului, care prin o causă oare care ar dobândi şi nuda proprieta-

tea, de pildă moştenind pe constituitorul usufructului. Usufructul
în asemene 'caz, se stânge, sau mai bine dis se consolidează, adecă se întăreşte, şi folosința pe care elo avea ca usufructuar, el
acum înainte ca proprietar, pentru că nimine nu
o servitute asupra lucrului seu propriii: 2 nulh

o va avea de
poate să aibă

enim res sua servit. (L. 26. Dig. Lib. 8 Tit. 2. — V. şi p. 540, nota 1.)
Dacă

este

confusiunea

numai

-parţială,

pildă,

de

dacă

usufruc- Consolidare

tuarul nu moşteneşte de căt o parte din averea supusă usufruc-

parţială,

(Toullier.

tului, usufructul va subsista pentru partea nemoștenită.
D. II. 455. Laurent. VII. 58.)
Consolidarea sau confusiunea nu poate de asemene să aduciiLăeatole, con,
nici o jignire persoanelor care ar fi dobândit drepturi reale de cu cei de al
la usufiuctuar

înainte

de consolidare, precum

ipoteci

etc., căci este

cu neputinţă ca dobândirea proprietăţei din partea usufructuarucelor
lui să răpească nişte drepturi câştigate. Ast-fel, în privința
la
pănă
înainte
mai
şi
ca
de al treile, usufructul va avea ființă
legiuit

urmaș,

atuncea se unește folosința la, nuda

proprietate,

sub

pentru proprieîndatorive însă, adaogă Art. 1536 (1149 Austriac)
câte nu se
lui
ctuaru
usufru
tarul fiinţei de a plăti toate datoriile
Ş

vor

putea

plăti

din

altă avere

a LIU

j

DI

Ă

dreptului, dar însuși
1) Chiar în Francia, unde nu numai esercițiul
că, când în urma uadmite
se
cedat,
dreptul de usufruct poate fi
usufructul cât și
atât
it
dobând
a
terțiu
un
ve,
nor vândlări succesi
în relaţiesista
a
de
incă
nuda proprietate, usufructul continuă
v. Cas.
primiti
etar
propri
nudul
și
ctuar
usufru
unele de drept dintre
,
|
Fr. Dreptul pe 1887, No. 81.
ca mod special de stâni2) Consolidarea ar putea fi ştersă din cod
a usufructuarului (Art.
gere a usufructului, căcă la caz de moarte
rescisiune Sau revoiune,
resoluț
557), de renunțare (Art. 561),
cațiune

a dreptului

de usufruct

în folosul

nudului

proprietar, usu-

nui pin 0 causă specială;
fructul este stâns prin aceste cause, ear
din partea usufructuatăţi
proprie
nudei
e
a
ear la caz de dobândir
este esact de a 50
altfei, nu
vului, priu cumpărare, moştenire sau
cei de al treile carea
cu
față
dice că usufructul este stâns
usufructului mai îna-

dobândit vre un drept asupra lucrului supus
inte de consolidare.

treile.
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vremea când el sar fi stâns, dacă confusiunea ar

Efectele în-

la

caz

când

confusiunea

ar înceta

prin

fi avut loc.:)

0 causă

oare care, vor

cetărei con- înceta şi efectete ei, ear usufructuarul îşi va relua esercițiul drep"tului seu.?) (V. Art. 1798.)
|

Liberarea . ASt-fel, la caz de încetarea. confusiunei sau a consolidaţiunei,
cauţiunei. cauțiunea usufructuarului nu va fi liberată, pentru că, în asemene
Controversă- caz, usufructul e presupus. că n'a încetât nică. o dată. (Laurent,
VII.

Consolidarea
nu se aplică

59.—Contră. Proudhon.

IV.

2083

urm.)

Consolidarea nu poate fi o causă de încetare a quasi-usfructu-

la quasi-usu- ui

(Art.

526), fiind că folosința

nu

se

poate

uni

cu

nuda

pro-

“fruct. — prietatea, de vremece folosinţa și nuda proprietate n'au fost nici
o dată deosebite, quasi-usufructuarul având din capul locului deplina proprietate a lucrului. (Marcadă II. 566. Demolombe. X. 643.)
4

Neîntrebuinţare

timp

de

30

de

ani,

(Art. 557,

639

și 1890.)

Usufructul se stânge non utendo prin omisiunea din partea usufructuarului a esercițiului dreptului seu timp de treideci de ani,
fie vorba de mobile sau de .imobile.3) Incetarea usufructului prin
ne-us are loc fără a se distinge. dacă usufructuarul a avut sau nu
1) Ducaurroy, II. 225. Demante. IL. 462 bis Il. Laurent VII. 58. Demolombe. X. 747, 748.— Usufructul va coatinua a esista şi în
privinţa acelui care ar fi luat lucrul: supus usufructului în chirie
sau în arendă, cu toate că am vădut supră, p. 428, nota 4,.că a-

rendașul sau chiriașul nu are un drept real asupra

Deosebire
intre dreptul
Fei

tual.

lucrului. De-

molombe. X. 749.
|
Ă
2) Demolombe. X. 685-688. Laurent. VII. 58. Demante. II..462 bis
XII. Toullier. D. II. (partea I) 456.—La Romani, usufructul era presupus

că n'a încetat

nici

o dată

numai

titlul în virtutea căruia usufructuarul

atunci

când

se stabilea că

dobândise nuda

proprietate

n'avusese legalminte fiinţă, în care caz usufructuarul era presupus
că n'a perdut nici o dată dreptul seu: remansisse fructus jus
„îmtegrum ex post facto apparuit, dice Papinian. (L. 57. Dig.

Pr. în fine.

Lib.

7. Tit, 1.)

Vedi

din care resultă că confusiunea
îndeplinise

în

şi L. 17. Dig.

era

irevocabilă

realitate, și usufructul

nu

putea

Lib.

7. Tit.4,

de câte ori ea se
să renască

chiar

când această confusiune ar fi încetat ex causa antiqua et necessaria. Această, distincţiune subtilă este cu atât mai inadmisibilă astădi, cu

Dreptul Roman.

cât

ea

chiar la Romani

picase

în desuețudine,

după

„observă, Toullier (IL. 456 în fine.)
o
2) Demolombe. X. 691. Laurent. VII. 61.-—In vechiul drept

cum

Roman,

usufructul unui imobil înceta prin ne-ustimp de 2 ani, ear pentru
mobile prin ne-us timp de un an: „non utendo amittitur ususfructus, si possessione fundi biennio fructuarius non utatur, rei mobi-

lis anno.“

(Paul. Senten.

Lib. 3, Tit. 6, $ 33.)
— Justinian

însă a

modificat această lege, căci în ultima stare a legislatiunei, usufruetul înceta în privința mobilelor, prin ne-usul în timp de 3 ani, ear
in privința imobilelor prin ne-usul în timp de 10 ani între cei de

faţă, și în

Tit. 4.—L,

timp de 20 ani intre acei

absenţi. (Instit. $ 3. Lib. 2.

13. Cod, Lib. 3, Tit. 34 şi L. 16 81 Cod. Lib. 3. Tit. 33.)

e
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557.

cunoștință de dreptul pe care Va lăsat să se stângă, sau dacă a fost
ori nu împedicat de a usa de dreptul seu prin împrejurări neatârnate

de voinţa sa. Legiuitorul ma yoit întradevăr ca un drept care
depreciează în mod însemnat; valoarea proprietăței să subsiste când
acest

drept

nu

mai

presintă

nică

un interes pentru titularul

Ne-usul are multă analogie cu prescripţia liberatorie
întradevăr,

el

trebue

fectele sale, adecă
se folosi

din

Usufructul

nu

timp,

pentru

a'şi produce

30 de ani; el nu cere de cât omisiunea

partea

aceluiîn

să fi dobândit acest
5)

să ţie același

seu.')

(Art. 1890) ; Anatogie în-

drept,

drept prin

fără

ca să fie nevoe

prescripţia

se va stânge,

cu

toate

ne-us şi
e- teprescripţia

de a liberatorie.

ca altul

achisitivă; ?) preseripcă usufructuarul

nu

s'ar fi Usufructua-

folosit personal de dreptul seu, dacă un altul s'ar fi folosit de a-rul se poate
prin
fol osi Art,
cest drept în lucul lui (Art. 1846), de pildă, mandatariul, chiria- altul.
ei
„Sed
etc.
afaceri
de
seu
1846.
şul, cesionarul (Art. 534) sau gerantul
si alii precario

concedat

(usufructuarius)

atque ideo retineri usumfructum.“
Vegi şi L. 38. Dig. loco cit. unde

ius,

si mec

utatur,

ipse

nomine

nec

vel donei, puto

eum

uti;

L. 12 Ş 2. Dig. Lib. 1. Tit. 1.
se dice: „non utitur frucluaejus alius, pula, qui emit, vel

qui conduzit, vel cui donatus est, vel qui negolium €jus gerit.“ Veti
și L. 39, 40. Dig. loco cit. Demolombe. X. 694. Marcadă. Il. 550.
Laurent. VII. 62. Demante. II. 463 bis III și IV. Toullier D. IL. 457.
De asemene, usufructul nu se va stânge prin ne-us (non utendo) Usu fructul nu
sestângeprin
cu toate că usufructuarul n'ar fi tras din lucru toate foloasele ce ne-usul
parţiputea

să tragă,

căci însuși

un

prevede

legiuitorul

caz

în care u- al,prin neper-

tutusufructuarul nu poate percepe toate fructele. (Art. 529.) — Usu- ceperea
fructelor
ror
uarul
usufruct
când
caz
în
nici
fructul nu se va stânge prin ne-us
prin o fofolosinţa unei singure sat
numai de o parte. a lucrului,
Sar fi folosit
losinţă conŞaguna
pa
2
au

părță

a

„sed sufficit quam- losinţ desti.

dreptul asupra lucrului întreg:

păstrându-i

hac naţiei sau molibet partem ejus fundi întroire, dum mente et cogitatione
3 dulmi deter(LL.
e.“
possider
sit, uli totum. fundi usque ad terminum velit
mi nat prin
va
se
nu
uctul
usufr
fine,
In
2.)
Tit.
$ 1 în fine. Dig. Lib. 41.
titlu.
de
stânge

prin

Comp.

Art.

ne-us,

chiar: când

usufructuarul

nu

s'ar fi folosit

determinat prin
lucru după destinaţia sa firească, sau după modul
numai dreptul
având
tarul
proprie
tului,
usufruc
al
titlul constitutiv
ţarea udesfiin
provoca
a
în asemene caz de a cere daune și de
X. 696.
mbe.
Demolo
Comp.
558.)
(Art.
sufructului pentru abus.
e
vorbeşt
care
641
Laurent. VII. 63.— Vedi cu toate aceste Art.
de preserierea modului servituței.
2

458,

459,

1942,

1943, 1945

Cod. Calimach.— Proprieta-Deosebire

în-

propriene-us ori cât de lung ar tre
tea nu se perde nici o dată prin simplul a altuia prin usucapiune. tate şi usufruct.
fi, ci numai prin dobândirea ei din parte bire între proprietate
deose
tă
Aceas
)
1890.
1846,
1837,
(Art. 480,
şi de aceea autorii nu
și desmembrările ei nu se prea justifică,
nt (VII. 60)și Mourlon
se prea înţăleg asupra motivelor ei. Laure nelor care apasă asupra
sarci
(|. 1626) dic că s'a înlesnit stângerea,
t că aceste sarcini ar f
proprietăţei şi-o desmembrează, pentru cuvân Demolombe (X. 689) şi
Comp.
reu privite de legiuitor..(V. şi Art. 639.)
1148 din codul Aus-

e.—Art.
Ducaurroy (II. 226) care dau alte motiv
prevede
ach)
Calim
cod.
1533
Art.
triac (Comp.

nicite pentru stângerea proprietăţei
şi la desmembrările ei.

depline

că regulele stator-

se aplică

în

genere

>
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CODUL, CIVII.—CARTEA I.—TIT. I.—CAP. 1. S-a VIL.— Art. 557, 563, 564.
ţia prin ne-us nu se îndeplineşte de drept, -ci trebue să fie propusă contra usufructuarului; în fine, ne-usul nu este oposabil minorilor, interdişilor (Art. 1876), şi femeei măritate, căci, după cum femeea

nu

poate

să peardă

proprietatea,

tot ast-fel

ea

nu poate

să peardă nici usufructul fondului dotal. ') (Art. 1878.)
Aplicarea
Termenul de 30 de ani se va socoti după reguiele generale ale

i neacoipție, Preseripţiel (Art. 1887-1889) și va începe a curge de la cel din
urmă act. de folosință (Demolombe. X. 697. Laurent. VII. 64),
însă el se va putea întrerupe înaintea, espirărei lui prin.o cerere
în judecată făcută de cătră usufructuar contra nudului proprietar,
sau contra celui de altreile care ar fi usurpat folosinţa. (Art. 1865.)
Stângerea uStângerea prin ne-us timp de 30 de ani este aplicabilă nu nusufructului
mobilelor. Mai

yu

la usufructul

.

,

imobilelor,

-

.

dar

şi la acel

.

al mobilelor,

A

când ele

Art. 1909. nu se vor poseda de unul deal treile. Indată însă ce mobilele vor
întra în stăpânirea altuia, usufructul se va stânge după unii pen- tru usuftuctuar, fără îndeplinirea termenului de 30 de ani, căci
cel de al treilea a dobândit proprietatea acestor mobile prin simpla
posesiune, fără nici o curgere de timp.?) (Art. 1909.)

Pip

o

Liberarea lucrului grevat de usufruct prin neintrebuinţare din

bil la quasi-pârtea usufructuarului, nu poate să aibă loc pentru Quasi-usuusufruct fruct, fiind că lucrul s'a desființat o dată pentru tot-deauna, prin
întrebuințarea lui. (Demolombe. X. 743. Marcads. II. 566.)

5* Desființarea lucrului supus usufructului. (Art. 555, 556,
557, 563, 564.)
Usufructul se stânge prin perderea, sau desfiinţarea lucrului supus usufructului,s) fie el trupesc sau netrupesc, sau prin scoaterea

sa din comerţ (Aubry et Rau. II. $ 234, p. 458), prin de istov

perdarea

lucruliă, dice Art.

1533

lit. d: din

codul

Calimach.*)

1) Demolombe. X. 699. Laurent. VII. 61. Aceeaşi soluţiune era admisă și în dreptul Roman. Vegi L. 3 $5. Dig. Lib. 27. Tit. 9..
*) Comp. Laurent. VII. 61. Vedi și supra, p. 545. Vom vedea însă mai
la vale, când ne vom ocupa despre stângerea usufructului prin prescripţia

achisitivă,

că această

cestiune

e controversată,

pentru

că

după cea mai mare parte din autori, Art. 1909 n'ar fi aplicabil de
cât la mobilele corporale sau trupeşti. Com. MarcadE, II. 563,
care se pronunță în acest din urmă sens, după ce mai întăi îne-

diția vechie susținuse părerea

contrarie. Vedi și înfră, p. 653.

3) Legiuitorul s'a gânditla desfiinţarea lucrului prin caz fortuit sau
forţă majoră, căci perderea care ar resulta din faptul sau culpa
unei a treia persoane n'ar trebui să profite proprietarului
și să
lipsească -pe

,

usufructuar

de

dreptul seu.

Comp.

Art.

50

din

legea

espropriărei de la 1864, după care usuarul sau usufruct
uarul, la
caz de espropriare a imobilului supus usutructului, esercită
dreptul
asupra indemnităţei, în loc de a'l esercita asupra,
lucrului.

) Vegi și Art. 681 din codul Calimach (525 Cod. Austriac), unde se
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„Est enim ususfructus jus în corpore, quo. sublato, et ipsum tolli
mecesse est.“ (L. 2. Dig. Lib. 7. Tit. 1)
Dacă lucrul a perit în întregimea lui, usufructul se stânge din lipsă Art. 563.
de
ma

obiect; dacă lucrul a perit numai în parie, usufructul va urasupra părţei remase şi asupra accesoriilor lucrului. 1) (Art. 563.)

Usufructul se stânge nu numai
.

*

ş

lucrului supus

usufructului,

prin desființarea

ao

dar

ței sale juridice (re; mutatione,

.

încă

.

desevârşită a Prefacerea
substanţei lu-

şi prin prefacerea substan- ae

mutata forma

rei), când lucrul

troversă.

se va preface ast-fel încât uu va mai putea servi la destinaţia
sa primitivă, de pildă când un iaz ar seca cu totul și sar preface în câmp, sau vice-versa.?)
Usufructul o dată stâns nu mai renaşte, chiar dacă lucrul care Renaşterea

ar fi perdut forma sa primitivă ar fi redobândit acea formă şi ve- usufuctului.
chia sa destinaţiune, afară de casul bine înțăles când reînoirea
usufructului ar resulta din voința părţilor, căci Art. 637 de la
servituţi nu este aplicabil în specie.)
dice: „stricarea şi de istov perdarea locului șerbitor, sau acelui
stăpânitor curmă şerbirea.“
') Aşa, de pildă, dacă o aripă a unei case a fost distrusă, dacă dinto turmă au remas încă câteva capete, sau dacă numai o parte
din pământul supus usufructului a fost râpită şi luată prin putera
și răpegiunea apei (vi fluminis), nu este nici o rațiune ca usufructul să fie stâns, pentru că substanţa lucrului. îşi are' încă ființă,

cu toate că a fost micșorată prin un caz fortuit. Laurent. VII. 67.

>

=.

Demolombe. X. 703, 703 bis. Mourlon. 1.1627. Marcad€. II. 551.
Vedi și L. 53. Dig. Lib.7. Tit. 1, de usufructu, et quemadmodum quis utatur fruatur.
Rei mutatione intevire usumfructum

Tit. 4.) Vegi

ususfructus

et si stagni

placet.* (L. 5 $. 2. Dig. Lib. 7.

şi L. 10 $ 3. Dig. Lib.
legetur,

7. Tit. 4, unde se dice: „Sed
sic ut

et exaruerit

ager sit factus,

mutata re ususfructus extinguitur.* Demolombe. X. 707 urm. Mourlon. |. 1728. Aubry et Rau. II. $ 234, p. 458. Ducaurroy. II. 232,
233. Laurent. VII. 65, 66. Demante. IL. 464, 472 bis II. Bonachi.
II. p.

Roman
24.

după

190.

Legiuitorul

deci

a admis

în totul

soluţiunea

admisă şi de Domat. Vedi L. 5 $ 2, L. 10 $

Dig.

Lib.

Pothier

Marcad. Il. 552,

7. Tit. 4.—Contră.

(Douaire.

asemene

225),

caz, subsistă

dreptului

3, L. 12și

care, luându-se

crede că usufructul departe
asupra

lucruluiîn

noua

de a fi

sa formă,

în
transformat, în
de câte ori lucrul a schimbat de formă şi a fost
Ante-proiecîn
Laurent
de
alt lucru. Sistemul lui Pothier, admis
pentru că
respins,
„fie
să
însă
trebue
649),
tul de revisuire (Art.
Domat
lui
sistemul
legiuitorul modern a urmat în această privință
de
ținea
se
care
8),
și
7
No.
6,
S-a
11,
(Lois civiles, Liv. | Tit.
după
Pothier,
lui
dreptul Roman, părăsind cu desevârşire sistemul
cum aceasta resultă din Art. 564.
stâns

Laurent. VII. 70. Mar3 Demolombe. X. 713 ter. Mourlon. [. 1629.
și în areptul Roman.
admis
1]. 551 bis.—Acest sistem era
cad6.
Vegi

L.

10

$ 1, Dig. Lib.

7. Tit.

4, unde

se dice:

„non

tantum

extinguitur ; verumeliam,
si des ad aream redacte sint, ususfructus
vestituerit.* Comp.
novas
alias
si demolitis cedibus, testator

-
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

I.—TIT.

VII.—CAP. |. S-a II.—ART.

557, 563, 564

Inundaţia
Art. 858 din codul Olandez prevede că inundaţiunea fondului
vremehuică supus usufructului nu face să înceteze usufruetul, şi că usufrucînceteze u- țuarul își păstrează dreptul seu după ce apa sa retras fie în
sufructul.
|
4
a:
|
mod natural, fie în mod artificial.
|
:
Această disposiție este însă de prisos pentru că inundaţiunea neaducând nici o schimbare, ci pun€nd numai o pedică eserciţiului
dreptului de proprietate (vedi szprâ, p. 525), nu poate să stângă
usufructul

care

este și el o proprietate,

ci numai

să paraliseze e-

sercițiul acestui drept pentru un timp oare-care.

Indată deci ce

apa s'a retras, usufructul, care n'a încetat nici o dată din această causă, ci a fost numai pus îu suspensiune, va urma, înainte!)
Perderea luDesființarea lucrului mar stânge quasi-usufructul, pentru ca

duce desfiin- quasi-usufructuarul fiind proprietarul lucrului, el are dreptul să-l
farea quasi- distrugă, suferind consecinţele perderei lui. (Art. 526.) (Demolombe.
"X. 743. Marcad€. Il. 566.)

Usufructul uCând legiuitorul dice că usufructul se stânge prin totala desnel universalităţi de faprființare a lucruhă, el a înțăles a vorbi numai de usufructul unui lucru

cert şi determinat

fructul unui

sau

(singularum

mai multor

a unei sau mai multor

animale

rerum), de

determinate

pildă, de

(Art.

usu-

555), ori

clădiri determinate (Art, 564

$ 1,) ear

nu de usufructul constituit asupra unei universalităţi (universarum
rerum), precum este în casul Art. 556 şi 564 $.2, căci în acest
din urmă caz, usufecutul se stâuge numai în privinţa lucrurilor desființate, el subsistând asupra lucrurilor care continuă a. face parte din această universalitate de fapt sau de drept. Pentru ca u-

sufructul să fie stâns cu deseverşire, trebue ca întreaga universa-

litate să fi perit.2) Ast-fel, usufructul
Ant. 681

din codul Calimach (525

asupra

unei ţurmi

Austriac), unde

de oi sau

se dice că „dacă

locul sau zidirea se vor întocmi earăși, aducându-se în starea din-

tăi, atunci își tea şerbirea puterea să de mai înainte.“
') Comp. Laurent. VII. 71. Demolombe. X. 714. Aubry et Rau. Il. $
234, p. 460. — Usufructul va fi însă stâns când inundația va ținea
30 de ani fără ca usufructuarul să se poată folosi de dreptul seu.
(Argument din Art. 637, parte finală, care singură este aplicabilă
usufructului.) Laurent, loco cit. Aubry et Rau. Il. $ 234, p. 460,
nota 25. Demolombe, loco “cit.— Contră. Taulier, IL. p. 340, după

care usufructul ar renaşte de câte ori şi în ori ce timp ar înceta

)

piedica care se opunea la eserciţiul drepturilor usufructuarului.
Demolombe. X. 704. Lâurent. VII. 68. Aubry et Rau, II. $ 234,

p. 459.

Bonachi. II. p. 190.

Aceeaşi

soluțiune

era

admisă şi la

Romani. Vegi L. 34 $ 2. Dig. Lib. 7. Tit. 1.— Astfel, usufructuarul unei universalităţi de bunuri din care o turmă ar face parte
ar putea, să se folosească de peile animalelor perite, chiar la caz
de

perdere

totală

a turmei,

căci

Art.

556,

ca şi Art.

557

şi 563

presupune un usufruct constituit asupra unei turme speciale şi determinate, ear nu asupra unei universalități de bunuri” din care
ar face parte turma supusă usufiuctului, Demolombe. X. loco cit.

Proudhon.

V. 2534. Vedi şi sură, p. 565, nota 3 în fine.

STÂNGEREA -U SUFPRUCTULUI.—ART.

a unui cârd de boi
malele vor fi perit,
p. 565, nota 2.)
„Prin

564.

643

nu va înceta de cât atunci când toate anifără ca să fi remas macar unul. (Vedi supră,
|

aplicaţiunea

acestor

principii,

Art.

564

prevede

că

dacă

usufructul a fost constituit asupra unui domeniu, adecă, asupra unui fond considerat ca o universalitate de fapt, așa în cât în intenţia părţilor usufructul să fi fost constituit asupra pământului şi asupra clădirelor aflătoare pe dânsul, usufructuarul se va folosi de

Ant. 64,

pâmentul pe care se aflau clădirele, la caz de destrugerea acestor
clădiri, pentru că lucrul supus usufructului n'a perit cu totul, de

vreme ce a remas pământul.) (Vedi şi Art. 556.)
|
Usufructuarul nu se va folosi însă de materialele . clădire, Materialul
pentru că legiuitorul nostru reproducând dreptul Roman nu po- clădire, De

menește

despre

materiale

despre

care vorbeşte

atât

Art;

624

dincodul francez.

codul francez cât şi Art. 520 din codul Italian. Această
caţiune a fost înadins făcută de cătră legiuitorul nostru,

modifipentru

că

a fi a-

materialele

nu

mai

sunt un

accesoriu

al fondului

spre

tribuite usufructuarului. (Demante. II. 471 bis. 1.)
Dar dacă, din contra, usufructul w'a fost constituit asupra unei
universalităţi de bunuri, în specie asupra clădirei şi asupra fondului, ci numai asupra clădirei, abstracţiune făcându-se de locul pe
căre ea era zidită, usufructuarul, la caz de destrugerea elădirei fără
culpa nimărui, nu va avea drept a se folosi nici de materialele
remase, nici de pământul pe care a fost zidită clădirea, fiind-că
usufructul s'a stâns prin desființarea lucrului.?)
") Această soluţiune este împrumutată. de la dreptul Roman: „Funds
usufructu legato, si villa diruta sit, ususfructus non extinguetur,
quia villa fund accessio est: non magis quam si arbores decideint.“ (L. 8. Dig. Lib. 7. Tit. 4.) Vedi şi L. 9, loco cit, unde, se
dice: „sed et eo gquoque solo în quo fuit villa, uti frui potero. Ii 4
Codul Italian (Art. 520) modifică codul francez, admițând că usu- od,
refrhctuarul se foloseşte atât de pământ cât și de materialele
mase,
supra

când usufructul ar fi fost constituit
Acest codice caută cu toate aceste

chiar în caz
unei clădiri.

numai a
a împaca

drepturile usufructuarului cu acele ale proprietarului, permițând amacestui din urmă de a reclădi edificiul distrus, întrebuințând

terialele

cele

vechi,

folosinţei

tot timpul

sub

sale,

îndatorire

dobânda

de a plăti usufructuarului,

valorei

pământului

și

în

a ma

texialelor. Această disposiţie care deroagă la drepturile usufruc-.
tuarului este întradevăr echitabilă, însă ea nu mi se pare pria

nemerită,
2

pentru

uneia din

că legiuitorul

nu este în drept a jertfi

părţi în folosul celei-lalte.

„Re

Mal

aâhă

cedium

i

interesele

,

interire usumfructum placet: veluti, usus/ruclus
legatus est, edes corrueruni, vel exuste sunt ; sine

nec
bio extinguitur. An et are? Certissimum est, exustis. cec Dus,
ame
Ju
et
1ta
et
deberi:
are, nec ccementorum usumfructum
etc.
(L. 5 $2. Dig. Lib. 7. Tit. 4. Quibus modis ususfructus, vel usus
Tipografia

Naţională.

-

.

al

alia
Italian.
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CIVIL—CARTEA

M.—TIT,

II—CAP.

1. S-a TIL.—ART. 558,

In caz însă când usufructuarul ar fi asigurat clădirea distrusă
prin foc, el va avea folosința despăgubirei ce îi se. va plăti de
cătră compania de asigurare.!)

60 Abusul folosinţei. (Art. 517, 545, 554, 558)
Dreptul RoMan.

La
ducea

Romani,
încetarea

abusul folosinţei din

partea usufructuarului nu a-

usufructului, ci autorisa

numai

pe

proprietara

cere trimeterea în posesiune şi sechestrarea averei supuse usufructului pănă ce usufructuarul repara degradaţiunele comise de
dânsul şi dădea garanții pentru viitor:2)
Astădi, din contra, nudul proprietar poate să ceară de la jusDreptul ac-

tiție?) desființarea usufructului convenţional şi chiar acelui legal,”)
dacă
dariă

usufructuarul nu se foloseşte de lucru ca un bun gospo(Art. 541), aducend stricăciuni fondului (calpaîn faciendo),

=

Aubry et Rau. IL. $ 231, p. 442 și $ 234, p. 459.—Usufructuarul
nu va avea însă nici un drept asupra despăgubirei plătită proprietarului, când asigurarea, sar fi făcut de acest din urmă. Vedi
supră, p. 597, în nota și 632, nota 1. Tot acolo am aratat că asigurarea făcută de cătră usufructuar profită nudului proprietar.
IL. 9 $ 5. Dig. Lib. 39. Tit. 2.—L.1$5 şi 6. Dig. Lib. 7. lit.
9 —L. 13 $ 2. Dig. Lib. 7. Tit, 1.— Comp. Art. 1512 din codul
Calimach (1130 Austriac), după care proprietarul putea din contra să scoată pe usufrucbuar prin judecată din stăpânirea folosirei de câte oră el nu avea îngrijire pentru păstrarea, căutarea și
îmbunătățirea lucrului, sau dacă nu era vrednic să poarte însărcinările cele unite cu lucru. Vedi şi Ant, 1511 și 1537 din același

*)

În asemene

')

19

. tmal.

codice (Art. 112$, 1150 Cod. Austriac.)
caz, usufructul

nu

încetează

|

deci

de

drept,

ca în

celelalte casuni, ci încetarea trebuesă fie cerută și pronunțatăde

justiţie, ca şi sub codul Calimach (Art. 1512), fiind că este vorba
de o culpă a usufiuctuarului şi de o adevărată pedeapsă care'i se aplică, şi care prin urmare trebue să fie apreciată de judecători.

Laurent. VII. 83. Demolombe, X. 721. Maread€. IL. 554. Mourlon. |.
1633.—Proprietarul are alegerea. sau de a cere desființarea usufructului, sau de a constrânge pe usufructuar a repara imediat
luciul și a plăti daunele causate prin fapta sa. (Art.. 998.) (Cas. Fr.
D; P. 59. 1. 71. Demolombe. X. 632. Proudhon. V. 2427, 9428.—
Contră. 'Trib. Napol6on-Vendâe și C. Poitiers. D. P. 58.2. 128 (deci-

sie casată.)—Judecătorii sunt în tot-deauna suverani în apreciareă
lor, însă ei nu vor putea desfiinţa usufeuctul pentru abus de cât
atunci când vor constata o culpă sau macar o negligență personală

din partea

usufructuarului,

pentru

că. încetarea

usufructului

este în specie o adevăratăpedeapsă. Demol. X. 720. Laurent. VII. 81.

*) Vegi supră, p. 54. Adde. Demolombe. X. 717.—Usufructul convențional va putea să înceteze
titlu

oneros

sau

gratuit,

atât

prin acest mod,

fie el constituit

în casul când sar

prin

fi dat, cât şi în ca-

sul când nu sar fi dat cauţiune, pentru că cauţiunea nu împedică
ție i, după cum să esprimă legea 6, Dig.
a usufructuarulu
veaua inten

Lib. 26. Tit. X, în privinţa tutorilor suspecți. Demolombe. X. 717.
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sau lăsându-l să se deterioreze din lipsa de întreţinere!) (Art. 545),

ori neînştiințând

pe

proprietar

despre

usurpațiunele

unei

a treia

persoane (Art. 554)”) (culpa- în non faciendo sau în omittendo.)
Această dispoșiţiune, care se întemeiează pe o interpretare gre- Critică la a-

șită a unui tecst din Institute,2)

nu'şi are însă raţiunea de a fi, (ceatorului.
legiti-

deși ea se vede reprodusă atât în codul Italian
și în codul Olandez.

arului

nu

poate

(Art. 862.)

să

devie

Reaua

intiadevăr,

(Art. 516),

cât

administraţie a usufructudupă

cum

a declarat-o Por-

talis în consiliul de stat (Locrâ. IV. p. 118), un mijloc de câştig
pentru nudul. proprietar.
Cu toate aceste, Prondhon (V. 2442)
şi după densul Demolombe (X. 716) caută a justifica desființarea
usufructului prin

îrmctuarul
țiunele

')

care

sale,

principiul

abusează

şi că

prin

condiţiunei

de folosinţa
urmare,

resolutorie,

dicând că usu-

sa nu'și îndeplinește

este loc de

a se aplica

obliga-

principiul

Pentru ca să fie abus în sensul Art. 558, nu este nevoe ca să esiste fraudă sau rea credinţă din partea usufructuarului. Şi o simplă

nepăsare

sau

negligență

poate

îndritui

pe judecători

a pro-

9
——

nunța încetarea usufructului. Laurent. VII. 81. Mourlon. Î. 1633.
Contră. Demolombe. X. 718. C. Amiens. D. P. 45.1, p. 114, colona 1.
Instrăinarea obiectelor supuse usufructului va putea să deie și Iustrăinarea
ca loc la desființarea usufructului, considerânduse ca un abus, pen- lusrului sutru că usufructuarul trebue să păstreze substanța spre a o resti- PUS ausniruetui proprietarului. (Art. 517.) Laurent. VII. 82 şi VI. 479. Demo”
lombe. X. 719. Proudhon. V. 2422. Vedicu toate aceste, Voei, ad
Pandect. quibus modis ususfr. amitt. Codul Italian prevede formal că
înstrăinarea Iucurului constitue un abus. (A. 516.) V. şi supra, p. 590.
Quasi-usufructul lucrurilor consumtibile nu poate fi desființat pen- Abusul folo-

tru

fiind că quasi-usufructuarul

folosinţei,

abusul

are dreptul desinței nu sea-y

a dispune de lucru după cum îi place, fiind obligat la finele usu- plică la quadă

fructului de a restitui un alt lucru în aceeași cantitate și calitate,
sau preţul lui. (Art. 526.) Matread€. IL. 566. Demolombe. X. 743.

Laurent. VII. 80. Proudhon. V. 2417.—Quasi-usufructul lucrurilor
fungibile (Vedi supră, p. 560) poate însă fi desfiinţat pentru abus

0)

de folosință. Demol. X. 744. Laur. VII. 80. Cas. Fr. D. P. 45. 1.104.

Vedi

usufructului,

unul,

sul per tempus,
după

cum

Josinţei
nici

prin ne-us

ear nu că ar esista

pe

se

adecă
de

două

timpul

moduri

în timpul

greşit

stângere

9 $ 5. Dig.

în

per modum,

ne-usul

înterpretase

ca mod
legea

ne-usul

„finitur ususfruc- Dreptul Ro-

et tempus,“ ceea ce însemnează

per modum

stânge

se

că usufructul

cripţie,

se (ice:

unde

4,

2. Tit.

Lib.

$ 3. Instit.

tus et non utendo

de

unii

cerut

deosebite

și altul ne-u-

a prescrie,

pentru

jurisconsulţi.

Abusul

a usufructului nu se poate

Lib.

39,

Tit.

2, căci

după

pres-

de încetare a

adecă abusul,

cerut

pentru

f0-

întemeia

această

lege

proprietarul nu poate retrage însuşi dreptul de usufruct, ci mundi
esercițiul acestui drept usufructuarului care n ar face reparaţiile de
qui non reficii, a
întreţinere: „Celsus ast, eum quogue fructuaruun
neesistând deci
folosinţei
Abusul
domino uti frui prohibendum.“
se poate întenu
usufructului,
a
stângere
de
mijloc
ca
Romani
la
este de cât
nu
el
tuturora,
meia, pe nici un tecst, și după părerea
Institute.
din
citat
sus
mai
tecstului
a
tălmăciri
vesultatul unei răle

man.
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condițiunei resolutorie tacite. (Art. 1020.) Argumentaţiunea este
însă lipsită de temeii, pentru că condiţiunea resolutorie nu este

subinţeleasă de cât în convențiile sinalagmatice, şi ştiut este că în
materie

de drepturi reale nu

esiștă nică debitor,

nici creditor.

Legiuitorul trebuea într'adevăr să iee oare care măsuri pentru
a împedica abusurile

usufructuarului,

de pildă, să autorise pe tri-

bunale de a încredința administraţiunea proprietarului,

sau chiar

unei a treia persoane, după cum prevede Art. 863 din codul 0landez, sau să oblige pe usufructuar a da cauţiune, în caz când
el ar fi fost, scutit de această sarcină, după cum prevede Art. 516
din codul Italian, sau în fine, să încuviinteze luarea tuturor măsurilor asigurătoare pe care tribunalele le ar fi găsit, de cuviință,
dar el nu avea nici o causă bine cuvântată pentru a deposeda pe
usufructuar. In acest sens este redactat Art. 651 din Ante-pro-

iectul de revisuire a lui Laurent.
Ori cât de juste şi de întemeiate ar fi însă aceste

observaţiuni,

tribunalele, suverane în apreciarea lor, remân libere de a declara

Luarea

de

măsuri consevatorii.

usufructul stâns fără nicio despăgubire din partea proprietarului.
Se înţălege însă că judecătorii nu vor usa de asemene măsură
escepțională de cât în casuri grave, și mai ales atunci când usufructuarul ar fi culpabil de rea credință.!)
Dacă culpa usufructuarului nu este destul de gravă pentru a
atrage desfiinţarea usufructului, judecătorii, suverani apreciatori al
faptelor, pot să iee în interesul nudului proprietar, fie că creditorii usufructuarului au intervenit sau nu, toate măsurile asigurătoare

pe care

ei le ar crede

oblige pe usufructuar

a da

de

cauţiunea

prin titlul constitutiv, să pue sub
usufructului (Art.

cuviință,

1632-1634),

de

putend,

bună

oară, să

care el ar fi fost scutit

sechestru judeciar averea supusă
să aplice

Art

542

și

543 prin

analogie, să deie eserciţiul usufructului creditorilor?) ete. (V. infră,
Stângerea

parțială a usufructului.

:) Mareade. II. 556. Ducaurroy. [[. 229.— Judecătorii vor putea chiar
să admită stângerea usufructului în mod parţial, numai în cât pri-

„veşte lucrul de care usufructuarul ar fi abusat, căci ori ce pedeapsă

trebue să fie proporţionată cu culpa delinquentului. Laurent. VII. 84. :
Demolombe. X. 723.—Vedi cu toate aceste, Proudhon. V. 2460.—
La caz de desființarea usufructului, judecătorii ar putea chiar să
condamne pe usufructuar la daune cătră nudul proprietar. (Ant.
998.) Demolombe. X. 728.
*) Demolombe. X. 722. Demante. II. 465. Marcad6. IL. 555. Mourlon.
I. 1633. Laurent. VII. 84.—Este adevărat că legiuitorul nu vorbește
de toate aceste măsuri, însă fiind că judecătorii pot să pronunţe
stângerea usufructului, a fortiori, ei pot să iee măsurile neapărate
pentru ocrotirea drepturilor nudului proprietar, căci cine poate mai

mult, poate şi mai puţin.

(Argumentum

a majori ad minus.)

ȘI

Ant. 673 din codul Calimach (520 Austriac) autorisă, luarea unor
m6suri asigurătoare, de câte ori usufructuarul sau usuarul nu poate

STÂNGEREA

USUFRUCTULUI.—ART. 558, 561, 562,
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p. 647.) In fine, judecătorii pot să dispue ca fructele să se perceapă și să se dobândească în deplină proprietate de cătră proprietar, sub îndatorirea de a plăti pe fie care an usufructuarului
sau

representanţil'sei
or o sumă

de

bani

aprocsimativă

cu

valoa-

rea fructelor perdute, pănă în diua când usufructul ar fi trebuit
să înceteze din altă causă.!)
Fiind însă că drepturile creditorilor usufructuarului ar puteafi Intervenţiu-

fraudate prin înţălegerea și colusiunea dintre nudul proprietar şi nea. creditousufructuar, creditorii ipotecari sau chirografaria acestui din ur-558, 95 c.

mă

vor putea

interveni în desbateri

(Art. 247

urm.

Pr. Civ. şi Ce ptr:

975 C. C.) pentru conservarea drepturilor lor, cerând ca usufruetul să fie menţinut și oferind de a repara degradaţiunele comise
de cătră usufructuar, precum şi de a da garanţii cum că în viitor
el se va folosi ca un bun gospodariii.2) Judecătorii sunt însă liberi

de a nu

ţine

nici o socoteală

de aceste intervenţiuni şi de a desfi-

inţa usufructul, dacă în apreciarea lor suverană, ei ar crede că aceasta
este măsura cea mai nemerită. In caz când propunerele creditorilor ar fi primite, ei vor putea să fie trimeși în posesiunea usu-

fructuluj.
Dacă

(Laurent.
cu

toate

VII.

85

în fine.)

propunerele

creditorilor, usufructul

a fost decla- Menţinereai-

rat de stâns, ipotecele constituite de usufructuar în timpul f010- constituite de
sinţei sale vor remânea valide şi nu vor fi întru nimic atinse, pen- înaintea
usufructua
r
stâncă

momentul

.

Ă

sa

pronunţărei

7” Renunţarea

Usufructul ca

din

ny

produce

va

îşi

usufructului

inceţarea

tru

din

ânnY

sale

efectele

numai pereiusufruc-

3

tului. Contro-

hotărirei.”)

Versă.

usufructuarului.

partea

şi quasi-usufructul (Mareade

(Art. 561, 562.)

se stânge, în

II. 566)

da sub purtare
-să deie cauțiune. Lucrul după acest art. se poate
ări pentru siîmprejur
după
îngriji
va
care
de grijă a judecătoriei
j

guranța

D

ambelor părți.

şi despăgubirea

Im asemene

este

usufructul

caz,

stâns

N

într'o

și transformat

rentă

vremelnică: (Art. 1639 urm.) Marcade. IL. 555. Mourlon. II. 555.
ce proprieBonachi. IL p. 195.—După Demolombe (X. 722), suma
sei
tanţilor
vepresen
sau
uarului
usufruct
tarul trebue să plătească
pe

fie care an,

şi care

a fructelor perdute
pentru

tot-deauna,

trebue

(Marcad€.
ceea

ce e

să vepresinte valoarea

II. 555), sar
admis

putea

şi prin Art.

aproesimativă

plăti
673

de odată

din

codul

a
520 în fine Austriac.
alime
2) Deal N a af repararea degradaţiunelor comise şi darea de
lor, dar și însuși
garanţie pentru viitor aparține au numai creditori
1634.
-uctuarului. Mourlon. IL.
86.—Contrd. Demolombe. X. 150. Ducaurroy. IL. 226.
5 Sue
nea urma ăi n
Această din urmă părere se întemeează pe discuțiu
consiliul

de

stat (V. Locr6.

IV. p. 128)

şi pe împrejura ca că

upă

încetarea abs0 ută a usu
tecstul francez judecătorii pot pronunța lipsește. Vedi asupra acesnostru
fructului, cuvânt care în tecstul
nota 1.
tei controverse și Mourlon. Î. 1634,
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561, 562,

fine, prin renunțarea la usufruct sau la quasi-usafruct consimțită
de bună voe de catră usufructuar, după cum aceasta resultă implicitamente din Art. 561. Legiuitorul nu s'a esprimat formal în
această privință, după cum se esprimă Art. 854 din codul Olandezi,) pentru că este de princip că toţi acei capabili de a contracta pot renunța la drepturile lor, de unde resultă că renunţavea usufructuarului nu va produce stângerea usufructului, de cât
atunci când usufructuarul va avea capacitatea de a dispune de
bunurile sale. (Laurent. VII. 72.) Renunţarea consistă în faptul
unilateral din partea, usufructuarului de a se lepăda de dreptul
seu, pentru a se descarca de un usufruct care % ar aduce mai
multe sarcini de cât foloase, pro derelicto habere, de unde resultă că
asemene

Casuri în
care renunţarea poate
fi tacită.

renunțare

va produce încetarea

usufructului,

fără

concur-

sul nudului proprietar, şi chiar în contra voinţei lui, nnmai prin
voinţa usufructuarului?,) pentru că drepturile reale esercitându-se direct asupra lucrului, nu presupun esistența unui creditor şi a unul debitor, după cum se întâmplă la drepturile de creanţă în
care obligaţiunele se formează prin consimțământul părților.î)
Art. 561 adaogă că vângarea, şi bine înțeles or; ce altă înstrăinare tăcută de cătră nudul proprietar (V. supră, p. 633, nota. 3),
ca şi moartea acestui din urmă (V. supră, p 634 nota 1), nu aduce nici
o jignire drepturilor usufructuarului, pentru că proprietarul neavând
de cât nuda proprietate, nu poate s'o înstrăineze de cât pe dânsa.:)
Aşa dar, cu toate că nuda proprietate ar fi fost înstrăinată,
usufructuarul va urma a se folosi de drepturile sale, dacă el n'a
renunțat la usufruct în mod formal prin actul de înstrăinare. Simplul consimțăment din partea usufructuarului la înstrăinarea făcută
1)

Codul

Italian

a eliminat

din

contra

cu desevârșire

Art.

561.

2) Renunţarea din partea usufructuarului profită deci imediat nudului proprietar, pentru că usufructul impunând ca şi ori ce servitute

o sarcină şi o datorie

lucrului,

remiterea

urmează

a se

acestei

datorii sau

sarcini trebue numai de cât să folosească lucrului şerbițor, pe când
tenunțarea la ori ce alt soiit de bunuri nu va folosi nimăruia, dacă
nu

se arată

persoană

care

țare. Marcad€. II. 559, nota 1.
5) Laurent. VII. .72. Demolombe. X. 729
proprietarului

n'ar fi necesar

de

cesiona esercițiul dreptului seu.
Dreptul vechiii şi dreptul Roman.

*)

folosi

de

această renun-

și 733 bis. — Consimţământul

cât atunci când usufructuarul i-ar

(Art: 534.) Demolombe. X. 73%,

732. Laurent. loco cit. VII. 72, *
„Neque ususfrucbus, negue îter, actusve domini, mutatione amittitur.*

I. 19. Dig. Lib. 7. Tit. 4. Vegi și L. 2. Cod. Lib.3. Tit, 33, „Dă-

tatorul lucrului, dice Art. 580 din codul Calimach (442 Austriac),

nu poate să deie impreunăși personalnicele drituri, care numai pe
persoana
tuia mă

Juris

ad

sa sunt îngrădite. De obşte nu poate nimene
multe drituri de cât acele ce el însuşi are.“

alium transferre

să deie alNemo plus

potest, quam ipse haberel.« (L. 54. Dig.

Lib. 50. "Tit. 17, de diversis regulis juris antiqui.)

STÂNGEREA USUFRUCTULUI.—ART. 561, 562.
de cătră

nudul

la Romani
Lib.

50

lui, ci

proprietar

nu

este

deci

suficient,

|

după

cum

649

era

(L. 4 $ 12. Dig. Lib. 44. Tit. 4. Vegi şi L. 158.Dig.
Tit.

17),

această

pentru

renunțare

a se presupune o renunțare
prin

escepţiune

din partea

trebue să fie formală

în

asemene caz, de unde resultă că în toate celelalte casuri, renunțarea va putea fi şi tacită, destul este numai ca voinţa usufructuarului să fi fost în mod clar şi neîndoelnic manifestată în această
privinţă,!) pentru că este de princip că renunţările nu se presupun nici o dată: nemo îifa resupinus est ut res suas jactel. (|.

25. Pr. Dig. Lib.

22, Tit. 3, de probationibus et presumtionibus.)

Usufructuarul n'ar putea să revie asupra renunţărei sale, o dată Renunţarea
neîndoelnic voința de u renunţa la este irevocace el a manifestat în mod

dreptul seu.2)
Renunţarea unilaterală fără concursul proprietarului nu e su- Formele repusă la nici o formalitate, pe când, din contra, renunţarea la e- untărel.,
sercițiul dreptului de usufruct (Art. 534) care sar face cu titlu
gratuit prin concursul voinţei ambelor părţi, va trebui neapărat
să întrunească formele prescrise pentru donaţiuni (Art. 813 urm.),

fiind că este vorba

în specie de o adevărată

Este Renunţarea

donaţiune.?)

însă, de observat că usufructuarul nu va putea renunța la usufructul Pee dota
seu prin testament, după cum ar putea renunța la alte bunuri a- neputinţă.
le sale,

că

pentru

n'ar
testamentul.

produce

efectele

sale

de

cât

la moarte, adecă tocmai atunci când usufructul, adecă obiectul
Jegatului, mar mai avea ființă. (Art. 551.) (Marcadâ. II. 559, nota
1. Vedi şi sapră, p. 587, nota 3.)
reUsufructuarul care a renunțat la drepturile sale nu mai este Efectele
la sarcinele

obligat

usufructului,

pentru

că acest

drept

mentul renunţărei nw'și mai are ființă.*)
Renunţarea la usufructul imobiliar nu va fi: oposabilă
i
a]

:

treile

de

A

cât

4

în

R

urma

apaj

,

transcrierei

î

în

condicele

din

mo-

celor de Transcrierea

renunţărei.
tribunalului * siqi_ Pi Tab Tao

Comp. şi Cas. Fr. D:
») Laurent. VII. 74. Demolombe. X. 730, 731.
sapră, p. 53, nota 1»
legal,
p..52. 1. 33. Vedi în privința usufructului
et Rau. JI. $
Aubry
bis.
733
X.
2) Laurent. VII. 73. Demolombe.
după care
701,
şi Art.
234, p. 463. Cas. Fr. D. P. 70. IL. 330. Comp.
sale, cât
ărei
renunț
asupra
moştenitorul renunțător poate reveni
nu este
care
iţie
dispos
alții,
de
ă
primit
fost
timp moștenirea n'a
9220,
V.
hon,
Proud
aceste
aplicabilă în specie.— Vegdi cu toate
aturma
în
cât
de
abilă
irevoc
i
„deven
după. care renunţarea n'ar
sevtatiunei

din

partea nudului

proprietar.

,

733. Demante. Il. 467 bis.
3) Tarent. VII. 75. Demolombe. X. 732, 2. 62. Proudhon. IV. 2206.
__Contră. Curtea din Rouen. D. P. 47.
o
,

Comp. D. P. 70. 1. 329 şi D. P. 69. 2.nea 189.de a se -şti dacă renun— Cât pentru cestiu
:) Laurent. VII. 77.
e. sale pentru trecut, în pree

efectel

nunţărei.

tarea la usufruct își produc
se arată controversa. —
ferita, vei supră, p. 612, nota 3, unde asemene controversa ade
In cât privește usufructul legal, vedi
2.
nota
49,
p.
ă,
supr
ratată

Pr.

Civ.
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CODUL CIVIL.—CARTEA I.—TIT, Il.—CAP. |. S-a IIL—ART, 562,

tuaţiunei imobilului. (Art. 722, 723 Pr. Civ.) Renunţarea tacită
mar fi deci oposabilă celor de al treile care ar fi dobândit de la
usufructuar

un

drept

real

asupra

imobilului

supus

usufructului.

(Aubry et Rau. Il. $:234, p. 464.)
.
a
Anularea reUsufructuarul poate, după cât am vădut, să renunţe la usufruct,
munţarel din însă creditorii lui au dreptul de a cere prin acțiunea Pauliană aditorilor. Art.nularea renunţărei, de căte ori ea ar fi fost făcută în dauna şi fru62 Și 970. uda lor.) Art. 562, ca şi Art. 699, nu vorbeşte de cât de pagubă, însă frauda nu este de cât consecința pagubei, şi aceste
cuvinte sunt sinonime. Art. 562, ca şi Art. 699, nu este deci de
cât aplicaţiunea Art. 975. Prin urmare, creditorii usufructuarului,
pentru a putea anula renunțarea făcută de cătră debitorul lor, vor
trebui să dovedească: 1” o daună sau o pagubă oare care (even-

tus dammi);

2" frauda sau viclenia, adecă

cunoştinţa ce are de-

bitorul de paguba ce are să resulte pentru creditori din actul
pe care el] face (consilium fraadis. ?) De câte ori renunţarea usufructuarului va, fi fost făcută cu titlu oneros, creditorii vor trebui

încă

frauda

să mai

dovedească,

complicitatea

comisă de cătră debitorul

celor

de

lor. (Laurent. XVI.

al treile la

446 urm.

P&ucescu, I. 388.)— Mareadâ (II. 560) crede că în privinţa renuuţărilor cu titlu gratuit, frauda este în tot-deauna presupusă, remânend ca autorul actului sau persoana căreia actul foloseşte să

dovedească lipsa fraudei, însă această părere este inadmisibilă,
pentru că asemene
presumţiune nu numai că nu resultă de ni-

Dovedirea

căiri, dar ce-va mai mult, buna credință se prrsupune
deauna pănă la dovada contrarie. 5) (Art. 1899 $ 2.)
Creditorii

vor

trebui

deci în tot-deauna

să

fraude.
:
*
:
.
1198
și Ant.Art, debitorului
lor, afarăx de casurile
escepționale

Dreptul Roman.

') Și la Romani, creditorii puteau

să anuleze

dovedească

în totfrauda

>
prevădute
de Art.

ori ce înstrăinare fă-

cută de debitorul lor cu titlu gratuit în paguba lor, şi renunţarea la usufruct se considera ca. o înstrăimare făcută cu titlu gratuit. Vegdi L. 3$1și2.L.6 $ 11. Dig. Lib. 42. Tit. 9.
2) Laurent, XVI. 445. Demolombe. X. 735 şi XXV. 195. Gr. Păucescu,

Obligațiună. |. 384. Marcad6. Il. 560 Şi IV. 497.— Contră. Demante.

U. 471 bis. Duranton. X. 567, 577, Aubry et Rau. IL. $ 234,
p.
464 şi IL. $ 313, p. 90, nota 14. După aceşti autori renunțările
gratuite ar fi anulabile numai pentru că ar fi causat o daună
cre-

ditorilor, abstracţiune făcând de ori ce intenţiune

frauduloasă din

partea debitorului renunţător, ceea ce este inadmisibil, pentru că
acțiunea pauliană nu poate să esiste de cât sub condițiune ea ac-

tul atacat să fie fraudulos. Comp.

3) Comp. Art. 1899 $ 2.— Tot
putea

mult

mai

lesne

și Mourlon. II. 1179.

ce se poate dice este deci că frauda seva

dovedi

când se va ataca

un

act

cu titlu gra-

încetărei

plăţilor sale,

înit, precum este în specie renunțarea la usufruct. Comp.
Gr. Păucescu.
op cit. |: 385. Legiuitorul nu admite o presumţiune de fraudă
de cât
pentru

anume

acte făcute

(Vedi Art. 720-723

de

falit în urma

Cod, comercial

din 1887.)

STÂNGEREA USUFRUOTULUL DUPĂ DREPTUL COMUN.
722

din codul

te ale

falitului

cute în frauda
putea

dovedi

de comerţ de la 1887, după care 'numai unele acsunt

pănă

la proba

creditorilor.
prin

Frauda,

ori ce soiii

de

contrarie

Afară
am

de

ocupat

dreptului

causele

causele
pănă

comun:

presupuse a

fiind o cestiune
mijloace

sau presumțiuni, fără nici un început
1198“şi 1203.) (Mourlon. IL. 1]75.)Despre
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şi chiar

de

de încetare

ale

usufructul

1” prin

marturi

scrisă.

(Art.
:

care resultă

usufructului
se mai

resoluţiunea,

prin

dovadă

de încetare a usufructului
din dreptul comun.

acum,

fi fă-

de fapt se va

stânge

despre

care ne

încă

conform

revocaţiunea

şi anulaţiu-

nea dreptului de proprietate acelui care Pa constituit, sau a însuşi titlului constitutiv de usufruct, şi 2” prin preseripţiunea a-

chisitivă sau
„1

usucapiune.
Resoluţiune,

Usufructul,
suși dreptul

Ă

ca
de

revocaţiune

şi ori care
proprietate

şi

anulaţiune.

altă înstrăinare,
a acelui

care

se stânge

când în- -Revocarea

Ta constituit este desfiin- sau anularea

țat, revocat sau anulat cu efect retroactiv, căci dacă

constituito- proprietate a

rul usufructului este presupus că n'a fost nici o dată proprieta-constituitoruWe
rul lucrului, urmează de la sine că el n'a avut dreptul de a cono dată cu dreptul constitui un usufruct. Usufructul va pica deci
stituitorului, şi usufructuarul va, fi presupus că n'a avut nici o
dată usufructul: 1) soluto jure dantis, solvitur jus accipientis. (Analogic din Art. 1770.)
Se

poate

întâmpla

ca

însuşi

titlul

constitutiv

al

usufructului să pesfinţarea,

sau
p- revocarea
' ul va7 fi fost con-revoc
areaeau
sau anulat. Dacă ă usufruct
fie
tului constistituit sub o condiţiune resolutorie (Art. 1019 urm. şi 1095), el tutiv
&al usutv
ase-tu
în
şi
îndeplini,
va
se
ea
va fi desfiinţat. de câte oră condiţiun
mene caz, usufructul va fi presupus că n'a esistat nici o dată,
pentru că condiţiunea resolutorie are în tot-deauna efect retroactiv.2) Usufructul care ar fi fost constituit prin o donaţiune, va fi
revocaţ de câte ori însăși donaţiunea va fi revocată. In fine, ucare
sufructul va putea fi anulat prin anularea titlului constitutiv
ii t, ,
desființa

2)

p
revocat

, usufructul
Laurent. VIL. 87. Demolombe. X. 736 urm,— Ast-fel
revocăurma
în
ființă
constituit prin donaţiune nu va mai avea
ea
naşter
pentru
lor,
sarcine
ea
plinir
rel donaţiunei pentru neînde
însă
a,
subsist
va
de copii în urma donaţiunei. (Art. 829-839.) EI
tudine. (Art. 834.)
dacă donaţiunea a fost revocată pentru ingrati lucru cumparat cu
unui,
asupra
uit
constit
Tot ast-fel, usufructul
prin eserciţiul acestei facultatea de rescumparare se va desfiinţa
,
|
urm.)
1371
(Art.
ui.
facultăţi din partea vândătorul
- Quasi-usuquasi-u
rea
înceta
şi
truct,
Indeplinirea condițiunei resolutorie va aduce

sufructuluj. Maread6. Il. 566 în fine.
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CODUL

CIVIL.—CABTEA

IL.—TIT. II.—CAP.

1. S-a JI.

ar fi fost viciat fie în formă, fie în fond. (Art. 953 urm.
(Comp. Luurent. VII. 88. Demolombe. X. 738)
|
2" Prescripţiune

achisitivă

sau

1091.)

usucapiune.

Usufructul se stânge, în fine, prin prescripţiunea achisitivă sau
usucapiune (usu-capere), deși legiuitorul nu vorbeşte de cât de
prescripţia liberatorie.”) (Art. 557.) Ast-fel, dacă cine-va a pose-

dat ca usufructuar un fond străin

30 de ani fără nică un titlu, și

chiar mala fide, el va dobândi prin usucapiune usufructul aces«tul fond, în detrimentul usufructuarului, dâcă ar esista unul, sau
în caz contrar, în dauna proprietarului, care nu va mai avea
dreptul deplin. al proprietăței, ci numai nuda proprietate. (Art.
1890.) Usufiructul acestui fond va fi astfel stâns prin usucapiune,
pentru că usufructul constituit asupra unui imobil este un imobil
incorporal (prin obiectul la care se aplică) supus la prescripţie
ca şi imobilele corporale. (Vegi supră, p. 403.) In caz când cel
de al treile ar fi posedat un usufruct străin în virtutea unui ti-

tlu just şi cu bună credință,

atunci el îl va dobândi

prin usuca-

piune după o posesiune de 10 sau de 20 de ani, după
țiunea Art. 1895, cu toate că usufructul usufructuarului
nar fi încă stâns faţă cu nudul proprietar.?) -

distincanterior

') Termenul necesar pentru a prescrie va începe a curge de la cel
de pe urmă act de percepere a fructelor din partea usufructuarului, ear nu din momentul de când usufructuarul a neglijat dea
percepe

fructele

fondului.

Proudhon.

2121.

Boileux.

II. p. 774.

*) Laurent. VII. 89. Demolombe. X. 741, Aubiy et Rau. Il. $ 234,
p. 464, tecst şi nota 47. Vegi și supră, p. 545, tecst și nota 2, unde
am vădut că usufructul se dobândeşte prin prescripţie. Comp. şi
Ant. 628 Cod. Calimach (480 Austriac.)—In caz când posesorul cu
titlu just și bună credinţă ar fi dobândit ast-fel un.
prescripţie, usufructul anterior nu va fi stâns dacă

usufruet prin
usufructuarul

primitiv n'ar fi fost 30 de ani fără a usa de dreptul seu (Art. 557),

ci acest

usufruct,

va fi numai

ţia îndeplinită în favoarea
tuarul primitiv

de a'ŞI

pus

in suspensie,

pentru
că preserip-

celui de al treilea împedică pe usufruc-

esercita

dreptul

seu, de vreme ce două per-

soane nu pot fi proprietari pentru totula unuiași aceluiași lucru.
Deci, dacă

la moartea

usufructuarului care

a dobândit

dreptul seu

prin prescripţie, primul usufructuar ar fi în viaţă, el va intră
în eserciţiul dreptului seu, dacă acest drept n'a fost stâns pentru

densul prin ne-usulîn timp de 30 de ani. Laurent.

loco cit.—Nu

este deci

esact

de

a se dice,

după

Demolombe.

cum

faci

Mar-

cade (II. 563) şi Ducaurroy (IL. 226) că usufructul anterior ar fi
stâns, căci acest usufruct odată stabilit nu poate să înceteze de cât

prin

una

din

causele

legale.

vincourt (Il. p. 370, nota

Tot

inesactă este

6 asupra

şi părerea

p. 158), după

lui Del-

care usufeuctul

primitiv ar fi transferat la acel de al treile care a fi dobândit
| usufructul prin prescripţie, căci usufructul acelui de al treile do-

bânditor

este un nou

usufiuct

deosebit de acel

vechii

care nu

STÂNGEREA USUFRUOTULUI.——ART. 559.
În cât priveşte
cătoare,

precum

usufructul
ar

fi, de

constituit

esemplu,

nei turme (Art. 555, 556),.se

asupra

usufructul

nea unui de

al treile

Art.

1909

de bună
se aplică

unor
unui

obiecte
animal

susţine prin aplicaţiunea

că usufructul se va stânge şi -usufruetuarul
seu îndată ce mobilele supuse usufructului
şti dacă
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credință.
la

toate

iiș- Prescripţia
sau u- Sta nano.

Art. 1909 Controversă.

îşi va-perde
dreptul
vor trece în posesiu-

Cestiunea
mobilele

este

dea

în genere,

se

adecă

şi la cele incorporale, precum este usufructul (V. p. 410), sau numai
la mobilele trupești susceptibile de a fi transmise prin tradiție manu- .
ală ? Aşi inclina mai de grabă pentru această din urmă părere.!)
Ceea ce mi se pare însă afară de ori ce contestaţie este că, Quasi-usu„fructul nu se
quasi-usufructul nu se va putea stânge prin usucapiune, căci deşi stânge prin
o a treia persoană ar putea să prescrie proprietatea
lucrurilor usucapiune.

care

fac obiectul

în posesiunea

stânge

quasi-usufructului,

ei

înaintea

obligaţiunele
Stângerea

Art.
ce peste

dacă

aceste

a fi consumate,

quasi-usufructuarului.

lucruri-ar veni

totuşi

aceasta

(Marcade.

ani.

de

nar

II. 566.)

usufeuctului constituit în favoarea
persoane morale.

559.—Usufructul
treideci

de

unei

care nu e acordat -particularilor, nu poate tre(Art.

557,

C. C. Art.

560

619

C. Fr.)

Usufructul putându-se constitui în favoarea unei persoane morale sau juridice, ar fi fost vecini dacă legea nar fi hotărit

un termen oare care, pentru că persoanele juridice fiind o ficţiune a legiuitorului nu se severșese din viață ca persoanele fisice.

Şiintradevăr,

“se

686

Art.

din codul

Calimach

(Art.

529

Austriac)

de cât prin ne-usul în timp de 30 ani, sau prin

va stânge

563
alte cause legale, după cum o recunoaşte iusuşi Maread€ (II
prin
caz,
asemene
în
insă
stânge
in fine.) Usufructul primitiv se va
prescripţia

nudul
lui.

achisitivă

proprietar

căct. dacă

câud

cel de

poseda

acest

al

deplina proprietate

el va

treilea ar fi

a imobilului

imobil

cu justu

dobândit de la

supus usufructutitlu

şi cu

bună

de lege, el va docredință în tot timpul şi în condiţiunele statornicite
usufvuctul
urmare
prin
și
ate,
bândi prin usucapiune deplina propriet
cel, de a
stâns,
astfel
însă
fie
să
ctul
usufru
ca
Pentru
va fi stâns.
te,
proprieta
deplina
ne
3-le va, trebui să dobândească prin usucapiu privința pudu ui proîn
atăt
ită
îndeplin
adecă prescripţia să fie
resultă că dacă ce ; în prietar, cât și a usufructuarului, de unde
în
prescripția va î
absent,
doilea
tăi este present, ear cel de al
ar,
usufruetu
cu
ani, ear față
deplinită faţă cu proprietar după 10
de că a inci,
va fi stâns
nu
ul
usufruct
ani,“și
de
20
tocmai după
u
esortp
alt
un
91
VII,
Laurent,
în
Laurent. VII. 90.—Vegi
s
IL
ul
usufiue
stângerea
prescripţia achisitivă are de efect
au.
Aubry
urm.
562
XXII.
1) Vedi în acest sens: Laurent.
asue p
er
ce revin
ae care
Lourlon. III. 1988, 1989 „ Marcadă,
.
183, p. LO. Mour
(
t
r
A
ra
asup
'vrimei sale opiniuni. II. 563 și Vedi şi Laurent. VII. 61. Vegi
a
774.
53 E Contră. Boileux, IL. p.
2.
nota
şi supră, p. D45 şi 640
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

I1.—TIT,

II.—CAP. ]. S-a IIIL—ART, 559,

prevede că „personalnicul drit asupra șerbirei, care s'au câştigat
„de cătră o persoană moralicească, remâne nestrămutat, în câtă
vreme se află persoana aceea.“ 1)
|
Legiuitorul modern în dorinţa de a scurta pe cât se poate u- sufructul, pentru ca nuda proprietate să nu devie un ce de prisos,
după cum se esprimă L. 8, Dig. Lib. 33. Tit. 2, a ales termenul cel mai scurt de 30 de ani admis şi de Ulpian. De câte ori
se va constitui deci un usufruct in favoarea unei persoane juridice, se va hotări şi termenul pentru care s'a constituit usufruetul, fără ca acest termen să poată întrece 30 de ani.
Usufructul se va putea însă stânge și înaintea espirărei aces-

tul termen prin desființarea

Legatul unei
anuități este
valid pentru
tot-deauna.

sau încetarea

persoanei morale.2)

Nu trebue însă să confundăm cu usufructul legatul unei sumi
de bani sau unei cantități de producte ce o persoană ar lăsa
pentru ca să se plătească pe fie-care an unui spital sau unui alt stabiliment de bine-facere, căci un asemene legat ne având nimic de
comun cu usufructul, poate, ca şi o rentă, să fie constituit pentru
tot-deauna.5) (Juot annis nascitur actio.
Consecințele

încetărei

usufructului.

proprietarului.)

Proprietarul
Dreptul Roman.

n'are nici un drept când

') La Romani, jurisconsulţii

nu

căci Gaius voea ca usufructul

(Drepturile

usufructul se stânge prin

erau de acord asupra

constituit în favoarea

acestui punct,

unei munici-

palități să ţie 100 de ani, termenul cel mai lung al vieţei omenești, guta îs finis vite longowvi hominis est (L. 56 în fine, Dig.
Lib. 7. Tit. 1 şi L. 8. Dig. Lib. 33. Tit. 2), ear Ulpian voea ca
usufructul să ţie numai 30 de ani: „Se denique, et si veipublice
ususfructus legetur, sive simpeiter, sive ad ludos, trigenta annorum computatio fit.“ (L. 68. Dig. Lib. 35. Tit. 2;) Aceeaşi

soluțiune a fost admisă și de

legiuitorul

modern:

Usufructul nu

poate deci să fie astădi constituit în favoarea unei persoane movale pentru un timp mai lung de 30 de ani. Demolombe. X. 244.
Laurent. VII. 53. Aubiy et Rau. II. $ 228, p. 417. Mareade. II.
547.— Contra. Ducaurroy. II. 223. Duranton. IV. 663, după care

părțile ar putea deroga la Art. 559, constituind usufruetul cel mult
pe 99 de ani, ceea ce în ori ce caz la noi nu poate fi admis.

?) Toullier D. II. (partea I) 460.

Laurent.

VII. 53. — Şi la Romani,

destrugerea unui oraș era considerată ca un fel de moarte
care
stângea usufructul: „Si ususfructus ' civitati legetur, et aratrum
în eam înducalur, civitas esse desinit, ul passa est Carthago;
ideo
que,quasi morte desinat habere usumfructum.“ (L. 21. Dig. Lib. 7. Tit.4.)
2) Laurent. VII. 53 în fine. Boileux. II. p. 781.
'Toullier, D. Il. (paitea I) 459, nota 1. (Comp. L. 23. Dig. Lib. 33.- Tit.
1.)

Chiar usufructul constituit sub codul Calimach în favoarea unei

persoane morale va avea fiinţă cât- timp va esista acea persoană
juridică, conform Art. 686 din codul Calimach, pentru că
legea nouă
care hotăreşte termenul de 30 ani nu are efect retroactiv,
(Art. 1.)

Toullier D. I[. (partea [) 459.

CONSECINȚELE ÎNCETĂREI USUPRUCTULUI.
desfințarea

Juerultă și prin consolidare în persoana
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usufructuarului.

cel
sur!
ă,
osința uninduse cu nuda proprietate,!)
proprietarul are imediat eserciţiul acţiunelor posesorii, pentru că
cl n'a încetat nici o dată de a poseda. EL va avea de asemene
drept la fructele
care sar găsi prinse de rădăcini în momentul
încetărei usufructului, fără a datori nici o despăgubire, dacă usu-

fructuarul esploata însuși fondul supus usufructului (Art. 524)
precum şi la fructele civile ale lucrului, de vreme ce usufructuavul

nu

dobândeşte

aceste

fructe de cât în proporţiune

cu

timpul

|
cât ţine usufructul seu.2) (Art. 525.)
Din cele mai sus espuse resultă că usufructuarul sau represen-- Restituirea
tanţii sei trebue să restitue imediat lucrul supus usufructalui. Ierului
Deci dacă ei au continuat a percepe fructele și în urma încetărei usufructului, ei vor trebui să le restitue proprietarului sau re-

presentanţilor sei, putând chiar fi condamnaţi la daune. (A. 998.)%)
Regula mai sus espusă, după care usufructuarul trebue să res- Escepţiune
titue imediat lucrul supus usufructului sufere o escepţiune înte-la regula gemeiată

pe

echitate,

de

câte

ori

va fi vorba

Intoarcerea folosinţei la nudul
sufructul ar înceta prin abusul

3), are

lui,

fără

un

imobil

în Carevința văduvei
i a copiilor

ENI

')

de

proprietar, afară de casul când u- În sueuotuarului.
folosinţei (vedi supra, p. 644, nota

loc de drept, îpso facto, din momentul
nică

o acţiune

din

partea

încetărei usufiuctu-

proprietarului,

căci,

înti'ade-

v&r, proprietarul n'a încetat nici o dată de a poseda lucrul, de
vreme ce el posedă prin intermediarul usufructuarului. (Art. 1846,

1853.) Cât pentru folosință, ea n'a fost daslipită de proprietate
de cât pentru un timp deterninat (Art. 557); îndată ce folosința
usufructuarului a încetat, este deci just ca ea să reînceapă din

—

LEă

partea proprietarului. Laurent. VII. 92. Aubry et Rau. Il. $ 235,
p. 466. Demolombe. X. 635.
Laurent. VIL. 94. Aubry et Rau. Il. $ 235, p. 466. Demolombe.
X. 636. „Ex quo perdideril fructuarius usumfructum, cestimabuntur în vestitutione fructus.“ (L. 19 in medio. Dig. Lib. 22. Tit, 1.)
va Art.1088ina3) De câte ori va fi vorba deci de o sumă de bani, proprietarul
în
avea dreptul la dobândile ei din momentul încetărei usuftuctului, plicabil
SPecle
în
aplicabil
nefiind
1088
Art.
lui,
fără nici o cerere din partea
In cât privește dobândile percepute de cătră usufructuar,
specie.

e] le va datori cu titlul de restituire; ear în privința

dobângilor

că proprienepercepute, el le va datori cu titlul de daune, pentru
usufructuarului.
faptul
prin
tarul a fost împedecat de a le percepe
(Art.

998.) Laurent.

VII.

95. Aubry

3. Comp. şi Demolombe. X. 637.

et Rau.

Il. $ 235,

p- 466, nota

ue din momentul

Moștenitorii usufructuarului vo Y trebui să restit ei s'ar fi folosi
t
c
| de care
încetărei usufructului procentele ca pitalului
lor,
autorului
al
era
capital
de buna credință, credând că acest
buna credinţă legală care
căci ei neavând nici un titlu, le lipsește
VII. 96. — Contră:
dă drept la fructe. (Art. 485, 486.) Laurent. care moștenitorii udupă
fine,
în
2
Aubry et Rau, loco cit. nota
'de cât din momentul încetărei
sufruetuarului n'ar datori dobândile
inadmisibil.
bunei credinţe, ceea ce mi se pare
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

locuea usufructuarul

Imposibilita-

I.—TIT.

HI.—CAP. 1. S-a TI,

cu familia lui. Intr'adevăr, văduva şi moște-

nitorii usufructuarului neputând să părăsească imobilul chiar în
diua încetărei usufructului, pentru că moartea usufructuarului le
impune oare care îndatoriri, vor putea dobândi un termen oare
care pentru a'și găsi o altă locuinţă, sub îndatorirea bine înțăles de a plăti proprietarului o despăgubire pentru tot timpul
cât el ar fi fost lipsit de folosinţa lucrului seu.!) |

Usufructuarul care ar fi în neputinţă de a restitui lucrurile su,
,
.
N
:
.

tea, de a res-

titni locrul. Puse usufructului

ce n'ar fi devenit

proprietatea

lui

(Art. 526) şi

care n'ar putea dovedi că aceste lucruri au perit fără culpa lui, va
trebui să plătească valoarea lor după inventariul care a trebuit
să se facă la deschiderea usufructului (Art. 540), şi chiar daune

interese după împrejurări.2)
-î)
2)

Laurent VIL. 97. Aubry et Rau. II. $ 235 p. 466. Demolombe. X.
638, 639. Proudhon. V. 2570, 2583.

Aubry

et Rau.

IL. $ 235

p.

467.—Obligaţiunea

de

restituire im-

- pusă usufructuarului sau moștenitorilor sei, nu cuprinde numai obiectele care se găseau ad :nitio supuse usufretului, dar încă și
toate

accesoriile,

precum

unit la aceste lucruri

aluviunele

(Art.

535)

şi altele

care s'au

prin întâmplările firești, și chiar îmbunătă-

țirile emanate de la usufructuar, remănându-i numai dreptul dea
rădica construcţiile și plantaţiunele făcute de dânsul „despre care
s'a vorbit supră, p. 540-543-şi 625 urm. Comp. Aub. Rau, loco cit.
Usufructuarul care ar fi plătit în socoteala nudului proprietar.
sarcinele ce afectau atăt nuda proprietate cât și folosința, este în
drept la încetarea usufructului a cere restituirea plăţilor făcute
de dânsul (Art. 549 şi 552) cu dobânda lor legală din diua încetrei usufructului, Art. 1088 nefiind aplicabil în specie. Laurent.
VII. 30 şi 99. Aubry et Rau. Il. $ 235, p. 467, tecst și nota 6.
Cas. Fr. D. P. 60. 1. 228. Demolombe. X. 356 bis. Vedi şi supră,
p. 622, nota 1 în medio. |
|
-

Când usufructuarul a făcut el însuși reparațiile cele mari care
cad în sarcina proprietarului (Art. 545) şi pe care acest din urmă
ar fi neglijat

sau

ar fi refusat

de

a

le face, el va avea

drept la

încetarea usufructului de a cere de la proprietar banii cheltuiţi cu
facerea acestor reparații, pentru că alt-fel proprietarul s'ar
îmbo-

găți în dauna usufructuarului, şi știut este că:

nemo

cam

danmo *

alterius locupletior feri debet. Aubry et Rau. IL. $ 235 p. 467, tecst
ȘI nota 7. Vedi și autorităţile citate supră, p. 615, în notă.—Usufruetuarul nu va avea însă nici un drept de repetițiune pentru cheltuelele
făcute cu reparaţiunele de întreţinere, pentru că asemenea reparațiuni sunt în sareina lui (Art. 545), nici pentru simplele îmbunătaţiri aduse lucrului supus usufructului. (Art. 539
$ 2.) Aubry
et Rau. Il $ 235, p. 468. Laurent. VII. 98. Curtea din Colmar.
D.

P. 53.2.131.—Care sunt aceste îmbunătăţiri? Vegi supră, p 626.
Usufructuar
ul sau moștenitorii

sei sunt, însă în

oglindile tablourile şi alte obiecte aședate

de a restabili fondul în starea în care
539 în fine.) Veţi şi supră p. 6286.

drept

a rădica

pe fond, cu îndatorire

a fost mai înainte.

(Art.

DESPRE

Despre

US ȘI ABITAȚIUNE.—GENERALITĂȚI.

modurile

de încetare

657

ale quasi-usufruetului.

„Din modurile de încetare ale usufructului despre care am vorbit pănă acum, numai patru sunt aplicabile quasi-usufructului pre-

vădut. de Art. 526, şi anume:
10 moartea quasi-usufructuarului
(Art. 557);
920 espirarea termenului convenit de. părţi (Art.
557) sau statornicit de lege (pentru usufiuctul legal al părinţilor şi acel

338
4* şi
drept
sunt

constituit în favoarea

unei

persoane

morale)

(Art. 285,

urm. şi 559); 30 renunţarea quasi-usufructuarului (Art. 561);
în fine, îndeplinirea condiţiunei resolutorie. la care acest
ar fi fost supus. (Art. 1019 urm.) Toate celelalte cause nu-i
aplicabile, după cum am văgut mai sus.)
CAPITOLUL

Despre

us

II.

şi abitaţiune.

Generalități.
în

dreptul

unei

turme

consista

fructu)

usul

primitiv,

în dreptul

Romani,

La

de

(nudus usus sau sus sine
lucru

un

a întrebuința

după

Usul.

des-

tinaţiunea sa, fără a se putea atinge de fructe: „Cui usus relictus est, uti potest, frui non potest. *(L. 2. Dig. Lib. 7. Tit..8.)
usuarul

Astfel,

noi ogoarele

sale,

nu

avea

«d stercorandum

cât acel dea

de

alt drept

agrum

suum,

gu-

fără insă a se

şi celeputea atinge de fructele animalelor, precum lâna, laptele
şi L.
5.
Tit.
2.
Lib.
4.
$
(Instit.
lalte, guia ea în fructu suni.

unui fond
12 $2. Dig. Lib. 7. Tit. 8.) Tot astfel, usuarul
(deambufond
acest
nu avea de cât dreptul de a se primbla pe
Văgenduse
8.)
Tit.
landi et gestandi jus) (|. 12 $ !. Dig. Lib. 7.
fără nici un folos, sa pernis,
drept era aproape
însă că acest
ca o favoare usuarului sau
îl numeşte codul Calimach,

şi o mică

buinţare,

parte

întrebuințătoruluă lucrului, după cun
de a lua, pe lângă dreptul de între-

din fructe

trebuințele

pentru

1. Lib. 2, Tit.
pice, ad usum cottidianum. (Instit. $
puţin lapte:
lua
a
permis usuarului unei turme de
Ulpian. (L.
dice
etiam modico lacte usurum puto, “

Lib. 7. Tit. 8.) Redactorii

sale dil-

5.) Astfel, sa
„hoc amplius,
12 $ 2. Dig.

codului francez au părăsit însă ideile

adevărat usufruct, însă restrâns
Romane, căci usul este astădi un
şi a familiei sale. (Art. 570.)
și limitat la trebuinţele usuaralui
avea deplina întrebuințare
Astfel dar, pe când la Romani, usuarul
-»

Comp.

Marcad6.

IL. 566. Demolombe.

nota 2, 635,

638,

6490,

642,

X. 743
645,

nota

urm. Vedi
2,

647,

și supră,

651,

nota

Roman, vedi L, 9 şi 10. Dig. Lib.u
2, 653.—n privința dreptului
ruct
ulationibus de reddendo usuf
di7. "Lit. 5, unde se dice: „In stip
tis
capi
et
onuntur, mortis,
m
pecunice, duo soli casus interp
qua
st,
pote
non
tii
ami
r
usus alite
minutionis: guoniam pecunie
p. 634,

his

casibus.“

.

658

CODUL CIVIL.—CARTEA 11.—TIT. IUI.—CAP. I.—US ȘI: ABITAȚIUNE.
a lucrului (plenum usum) şi numai o parte din fructe, şi aceasta
încă prin o favoare escepțională, astădi, din contra, usuarul are
drept la o parte din fructe nu prin favoare, ci prin aplicațiunea
directă a principiilor care cârmuese, această materie. ll.nu are

de asemene

Drept, real.

(asus),

de care el

Usul este un drept real”), o șerbire personală?), ca, şi usufructul,

personală.

după

cum

stric.)

Transoriere,
Pr. Civ,

de cât o parte din întrebuințare

poate chiar să fie cu totul lipsit, aşa încât am putea să avem un
usudrius sine usu! (Marcad6. II. 567.) Cu drept cuvânt sa dis
deci că astădi numele de us nu mai corespunde cu dreptul în sine.
se

esprimă

(Comp.

şi L.

Art.

624

1. Dig.

din codul Calimach

(Art, 478 Au-

Lib. 8. Tit. |, de servitutibus.)

Ca și usufructul, el poate fi mobiliar, sau imobiliar, după cum

e stabilit
sul va fi
el nu va
scrie în

(Art. 722,

asupra mobilelor sau asupra imobilelor. De
constituit asupra unui imobil, fie chiar şi prin
fi oposabil celor de al treile decât după ce
registrele respective ale tribun. situaţiunei

723

Pr. Civ.)

(Vegi

ceea ce

câte oriutestament,
se va tranimobilului.

s'a dis supră, p. 548,

tecst și nota 6 şi p. 544, nota 2.) Nu numai actul de costituire, dar şi renunțările la acest drept sunt supuse transcrierei.

Sa

Abitaţiunea. — Jurisconsulţii vechi nu se înțelegeau asupra naturei dreptuluide
„abitaţiune: unil vedeau în acest drept usufructul unei case (arsusfructus cedium), ear alţii numai un us (usus edium.) Justinian
curmă dificultatea, dicend că abitaţiunea nu este nici un usufruct,
nici un us, ci un drept aparte, gasi proprium aliquod jus.5) In
codul Calimach, câ și în acel Austriac (Art. 521), șerbirea locuînței este considerată și ca us şi ca usufruct.)
Astădi, usul și
abitațiunea sunt tot una, însă abitaţiunea nu se aplică de cât la

case, de unde resultă că abitaţiunea este un drept real imobiliar,
pe când usul poate fi şi mobiliar. Abitaţiunea este deci o serritute personală, un drept real imobiliar, sau mai bine dis, un sufruci restrâns

aplicabil

numai

la

case.

Legiuitorul

putea

deci

1) Nu trebue să confundăm deci usul cu un alt drept cu care el
are multă anologie, şi anume cu donaţiunea sau legatul de alimente
care este în tot-deauna un drept mobliar, pentru că are de obiect
un lucru mobil. Regulele privitoare la alimente nu sunt deci aplicabile la us. Laurent. VII. 103.
i,2 Usul pădurilor este însă o servitute reală. (Vedi Art. 575.)) „Sed si cui habitatio legata sive aliguo modo cânstituta sit,
neque

Ant. 674,675.
Cod. Calimach.

usus

videtur,

neque

ususfructus,

sed

guasi proprium,

aliquod jus.“

4) (Instit. Ş 5. Lib. 2. Tit. 5. Vegi și L. 13. Cod. Lib.3. Tit. 33,)

„Șerbirea locuinţei gice Ant. 674 din codul Calimach (521 Austriac),
este dritul de a întrebuința cine-va numai pentru nevoia sa, acele
spre locuință îndemănatice părți a unei case; aceasta dar
este Șer-

birea întrebuințărei de locuinţă;« Și Art. 675 (521 Austriac) ada0gă:

„ear

dacă

s'au lăsat

cui-va

toate

despărţirile

unei case în-

demănatice pentru locuinţă, fără îngrădirea întrebuintărei lor,
atunci se socotește întrebuinţarea rodurilor a casei de locuinţă.“

STABILIREA DREPTULUI DE US ȘI DE ABITAȚIU
NE.—ART. 566.
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foarte, bine să se dispenseze de a disti
nge aceste două drepturi.
acte D jranea fiind un drept real şi relat
iv numai la imobile, atât Transcrierea
otel cons itutive

cât şi renunţările la acest drept vor trebui Abitaţ
iunei.
0 e isanserise pentu a fi oposabile celor de al
treile. (Art ora
tecs, , şi nota r. 60 Civ.) (Comp.p. şi$ ceea ce s'asa disdi suprd
,i p. 658 şi548,
548,
Stabilirea

dreptului

de

us şi de abitaţiune.
itaţi
tabi
i
co itoțiune ze abee și re

Art. 565.—Dreptul de us și d
același chip ca şi sufruetul Art

1740 C. C. Art. 722, 723 Pr. Civ. Art. 624 C.F)

|

d î
to

)

Dreptul de us și de abitaţiune se stabilește ca și usufructul prin Inesactivoința omului, adecă prin donaţiune sau testament, transacţie, ven-tâte de tecst.

dare etc. pur şi simplu, cu termen, sau sub condiţiune etc. Insă
nu este esact de a se dice, după cum face tecstul, că aceste
drepturi se stabilesc întocmai ca şi usufructul, pentru: că usufructul se stabileşte şi prin lege (Art. 285, 338 urm. 684), pe când
" usul şi abitaţiunea nu se stabilesc prin lege, de și lucrul ar fi cu

putință, dacă o asemene
Usul

și abitaţiunea

lege ar avea

unui imobil

prin prescripţia de 10,'20

fiinţă.?)

se pot dobândi

ca şi usufructul Prescripţiea-

sau de 30 ani, de câte ori

usuarul chisitivă-

are însuși posesiunea și folosinţa fondului supus dreptului de us.2)
)

Acest art. este luat din Institutele lut Justinian, Tit. 5. Pr. Lib. 2:
„Iisdem istis modis, quibus ususfruetus constituitur, etiam nudus
usus constitui solet; iisdemgue illis modis finitur, quibus et usus„ Fructus desinit.“ Comp. Art. 628, 629 Cod Calimach (480, 481 Austr.)
*) Proudhon (VI. 2752, 2799) şi Hennequin (IL. p. 527) ar fi dispușiArt. 1279 nu
a vede

un

drept

legal

de

us

şi de

abitaţiune

în Art.

1279,

după presintă ea-

care femeea măritată sub regimul dotal poate, în urma morței bar- ragterele
batului seu, să'și
mintele necesare

sibi],

pentru

caracterul

procure din succesiunea lui abitafiunea şi veșt- Controversă.
pentru tot anul de doliu, ceea ce este inadmi-

că abitaţiunea

unui

drept

real,

la care văduva are drept nu
ci a unei

creanţe

presintă

alimentare, de vreme

ce legiuitorul pune abitaţiunea și dreptul la haine pe același rând,
şi nu se poate dice că dreptul la haine ar constitui un drept real.
Laurent.

VII.

105. Demolombe.

X.

759.

Marcade.

II. 568.

Ducaur-

roy, Il. 234. Demante. II. 474 bis IL. Aubry et Rau. II. $ 237, p.
475, nota 1. Arntz. |. 1046.
|
5) Demolombe. X. 760. Laurent. VII. 106. Duvergier asupra lui Toullier. II. (partea 1) p. 198, nota 5.—Aceşti autori admit posibilitatea preseripţiunei

achisitive, chiar

în casul

când

usuarul

fi pon'ar

sedat fondul, ci ar fi primit numai o porţiune din fructele acestui
fond de la constituitorul usului care ar fi esercitat posesiunea în
numele și în locul usuarului. Vedi cu toate aceste Aubry et Rau.
IL. $ 236, p. 476, nota 2, după care usul în asemene caz nu sar
putea dobândi prin prescripţie ; sine possestone usucapto contingere
non

potest.

Părerea,

acestor jurisconsulți

este însă

greșită,

după

noi, pentru că în casul de față nu se poate dice că este lipsă de
posesiune, de vreme ce proprietarul posedă pentru usuar. sa
Tipografia Naţională.
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CODIL

CIVIL.

CARTEA

U.—TIT.

DL.—0AP.

IL—ART.

Stângerea usului şi a abitaţiunei.

565,

568—570,

(Art. 565.)

Tecstul Art. 565 cuprinde o altă inesactitate când dice că usul se
stânge întocmai ca şi usufructul, căci mai multe deosebiri esistă
în această privință între usu și usufruct: 10 usufructul constituit
în favoarea unei persoane morale nu poate întrece 30 de ani (Art.
559), pe când usul în asemene caz ar putea fi vecinic, căci usuarul neabsorbând toate foloasele nudului proprietar (Art. 570), nu
se

poate

dice

că

proprietatea

fără

us ar deveni

de prisos,

aşa în

cât lipseşte motivul care a făcut pe legiuitor să determine un
termen pentru usufruct.”) 20 Usufructul se stânge neapărat prin
moartea usufructuarului (Art. 557), pe când dreptul de us şi de
abitaţiune put fi stipulate şi pentru moştenitorii usuarului, tot
pentru motivul că proprietatea fără us n'ar fi un ce de prisos.
(Laurent. VII. 107, 124); 30 In fine, după unii, creditorii usuarului n'ar putea, la caz de încetarea usului prin abusul folosinţei
(Art. 558), şi prin renunțarea usuarului la dreptul seu (Art. 56],
562), să întervie și să esercite drepturile pe care le ar fi putut
esercita, creditorii usufructuarului, pentru că usul neputând fi nici
urmărit, nică cesionat (Art. 571), bunurile supuse acestui drept
nu servesc spre asigurarea comună a creditorilor usuaralui.?)
Drepturile

usuarului

şi a abitatorului.

Art. 568.—Drepturile de us și abitaţiune se regulează prin titlul care le a înființat, şi primesc, după cuprinderea lui, mai multă sau mai
puțină întindere. (Art. 518, 569 urm. 620, 969 C. C. Art. 628 C. Fr)
Art. 569.—Dacă titlul nu se esplică asupra întinderei acestor drepturi, ele se regulează precum urmează. (Art. 568, 570 urm. 620 C.0,
Art. 629 C. Er.)
Art. 570.—Cel ce are usul unui loc,5) nu poate pretinde mai multe
fructe din acest loc de cât se cuvine pentru trebuinţele sale şi ale familiei sale.— Poate pretinde și pentru trebuinţele copiilor ce va avea în
urma constituirei dreptului de us. (Art. 484, 552 urm. 568,
569. C. C.
Art. 630 C. Fr.)

1) Laurent. VIL. 107, 124. Demolombe. X. 755.—Ast-fel, drepturile de
„US ce unele comuni esercită asupra pădurilor sunt vecinice.
)

D

_

la osebire de
cez.

,

Demolombe.

X.

764.

Proudhon.

VI.

27

95,

2829
— .
Vedi

cu toate

aceste Laurent, VII, 124, după care creditorii ar putea interveni,
ca, şi la usufruct, pentru că deși ei nu pot urmări dreptul în sine,

totuși

ar putea

să urmărească

fructele

percepute

de

cătră usuar.

) Bar nu a fructelor unui fond, după cum se esprimă teestul francez, căci dreptul de us se esercită asupra însuși fonduluă, ear
nu
asupra fructelor care aparţin usuarului în deplină proprietate în
limitele trebuințelor sale. Noi am indreptat deci greșala
de re-

dacţie strecurată în tecstul francez, ținend sama de observaţiunele

lui Marcad6.

(IL. 572.)

Comp.

şi Art.

521

din codul

Italian care

se esprimă ca și tecstul nostru.——Prin loc trebue să înţălegem aici

un fond,

adecă ori ce bun nemișcător,

afară de casă, despre care

se vorbește în Art. 572. Comp.: Bonachi. IL. p. 205,

DSEPRE

ŞCU

i s'a dat acest

US

i

drept.

ȘI DESPRE

(Art.

,

567,

ABITAȚIUNE.—ART.

570

568—573,

661

fi fost însurat la epoca când

e n'ar

C. C. Art.

632

Art. 571.— Usuarul nu poate ceda, nici închiria
(Ant. 534, 572 $ 2, 573, 974, 1416 urm. C..C. At.
„Aet. 573.—Dreptul de abitaţiune nu poate fi nici
viet, afară de escepţiunea adusă la Art. 572. (Art.
1416 urm. C. C. Art. 634 C.. Fr. modificat în partea
Art. 572 $ 2.—Cel ce are dreptul de abitaţiune
tea casei ce nu locuește. (Art. 534, 571, 573, 1416

C. Fr.)

dreptul seu altuia.
631 C. Fr.)
cesionat nică închi534, 571, 572 $ 2,
finală.)
poate închiria parurm. 0.0)

Drepturile de usu şi de abitaţiune se regulează, ca şi usufructul, după titlul care le a constituit (vegi supră, p. 549) şi primesc, după cuprinderea acestui titlu, mai multă sau mai puţină
" întindere. (Art. 568.) Titlul constitutiv poate deci să mărească
sau să micşoreze drepturile usuarului, părţile putând chiar să inființeze un nadus asus, după cum era la Romani (vedi supră. p.
658), în care caz, usuarul va avea dreptul de a se servi de lucru,

fără a se putea atinge de fructe (usus sine fructu.) (Demolombe.
X. 767.) Disposiţiunele prevădute de lege nu se vor aplica deci
de cât în lipsă de stipulaţiuni particulare asupra dreptului de us
de

sau

(Art.

abitaţiune

569),

ceea

ce

se vede

admis şi prin

Art.

653 din codul Calimach.!) (Art. 504 Cod. Austriac.)
Dacă titlul care ar constitui dreptul de us asupra unui fond
ar fi mut în privinţa drepturilor usuarului la fructe, el nu vaavea dreptul de a percepe toate fructele, ca usufructuarul, ci numai acele trebuitoare pentru persoana şi familia sa (Art. 570 şi
572 $ 1), conform cu posițiunea sa socială, potrivit cu starea, cu
meșteșugul, și cu iconomia casei sale, după cum se esprimă Art.
655 din codul Calimach, căci, după cum foarte bine a spus Gary,
oratorul tribunatulai, trebuinţele usuarului urmează a se regula
după starea şi obiceiurile sale.2)
„Semper în stipulationibus, et în _ceteris contraclibus id seguimur, Dreptul Roman.
L. 34. Dig: Lib. 50. Tit, 17. Veţi şi L. 101.
"cod aetum ct
Dig. Lib. 35. Tit. 1, unde se dice: , Conditionum verba, que testamento prescribuntur, pro voluntate consideramtur.“ —Quid enim
tam congruum fidei humane, quam ea que inter €08 placuerunt,
2)

(IL. 1. Pr. Dig. Lib. 2. Tit. 14.)
servare?
Vedi. oi, IV. p. 142. Demolombe. X.

La Romani,

din fructe

primi

Ulpian

dă drept usuarului

783.

Laurent.

chiar și musafirilor pe care el ar avea

în gazdă:

„Jubentius

etiam

cum

VII.

ve110. Drept tul Le,

unui fond de a face parte tul.

CONVIVS

obiceiul de ai

el hospitibus posse

: aliqud enim lar”
(usuarium) uti. Que sententia mâhă vera videtur
cui relictus est
ejus
e
dignitat
pro
est
m
agendu
usuario
gius cum
„Indrituitoru
8.)
Tit.
7.
Lib.
Dig.
sus.“ (DL. 12 8 1, în medio.
Calimach
codul
din
655
Art.
dice
lucru,
unui
vre
întrebuinţărei
cu
potrivii
folos
acesta
dintru
(Art, 505 Austriac), are voe să tragă
din
656
Art.
și
;
sale“
casei
a
iconom
cu
şi
starea, cu meșteșugul,
se
a
cuvine
se
nța
același codice (506 Austriac) adaogă că: „trebui

Bomari

CODUL

662

CIVIL. —CARTEA

În lipsa unei

I—TIT. TIL.—CAP. IL. —ART.

stipulaţiuni

esprese, dreptul

572

usuarului la fructe

este deci limitat de lege la trebuinţele sale personale!) şi a familiei sale,2) fără a se distinge dacă căsătoria usuarului a avut loc
Art. 572 $ 1.

înainte sau în urma constituirei dreptului de us.5) (Art. 572 $1.)
După cum usuarul are dreptul la fructele trebuitoare pentru
dânsul şi familia sa, tot astfel, acel care are un drept de abitaţiune
asupra unei case întregi, sau asupra unei porţiuni din acea casă, poate

să şadă într'nsa cu întreaga sa familie (vedi nota 2 de pe presenta
pagină),

puţin importă

dacă

căsătoria, abitatorului a avut, loc îna-

inte sau în urma constituirei dreptului de abitaţiune.:) (Art. 572 $1.)
“hotări după vremea în care s'au îngăduit cui-va întrebuinţarea. Ce-

le în urmă întâmplate prefaceri la starea sau la meșteșugul îndri-

tuitului, nu pot da mai multă întindere la întrebuințare.“
Ast-fel, uşuarul unei vii nu poate lua de cât vinul trebuitor pen-

inu casa sa. EI n'ar putea deci vinde recolta întreagă spre a'și îndestula alte nevoi cu banii prinşi din vândare. Aubry et Rau. Il.

Familia

usu-

arului.

Con-.

”)

troversă,

$ 236, p. 476. nota 4. Demolombe. X. 772. Laurent. VIL. 109.
Prin familie, trebue să înțelegem: soția usuarului, copiii sei legi-

timi, legitimaţi, naturali recunoscuţi și adoptați, chiar dacă acești

copii ar fi născuţi în urma constituirei dreptului de us; învăţătorii acestor copii, şi în genere, toate slugile casei (Com. $ 2 Instit.
Lib. 2. Tit, 5); ascendenţii și afinii cărora usuarul datorește ali-

mente, și chiar colateralii ; întrun cuvânt, toţi acei care ar locui
cu usuarul și ar ședea la masa lui. Laurent. VII. 110. Arntz. |.
1048. Toate

lombe

aceste cestiuni

sunt însă controversate.

(Ă. 778 urm.), Marcad6

Ast-fel, Demo-

(II. 572) și alţii esclud pe ascen-

denții usuarului, pe copiii sei căsătoriţi, pe nepoţiii sei, pe colatevali și pe afini, ear alții esclud pe copiii adoptați şi nerecunoscuţi în
urma, constituirei dreptului de us, distincţiuni care trebuesc respinse. In fine, Proudhon (VI. 2779) nu cuprinde în familia usuarului copiii sei adoptați și naturali recunoscuţi. In privința copiilor

recunoscuţi de mamă,
pentru

că recunoașterea

cestiunea

le conferă

nici nu se poate

discuta la noi,

aceleași drepturi

ca şi cum ar

fi legitimi. (Art. 337, 652, 677, 678.) Indoeala se poate naște nu-

mai în privinţa tatălui»natural, despre care legiuitorul nostru nu
vorbeşte nicăiri.—In privinţa cestiunei de a se şti ce se înţălege
la Romani prin familie, vedi L. 25 $ 2. Dig. Lib. 21, Tit. 1. L. 195

$ 1. Dig. Lib. 50. Tit. 16. L. 5. Cod. Lib. 6. Tit. 38.

*) Ceea ce legea dice. despre abitaţiune (Ant. 572 $ 1) este deci aplicabil şi la us, fiind că ambele drepturi sunt identice, Laurent.
VII. 110, Demolombe. X. 776. Demante. IL. 476. Comp. L. 4$1

și L. 9. Dig. Lib. 7. Tit. 8—Vegi cu toate aceste, Hennequin (II.

Dreptul

man.

Ro-

)

p. 537, 538), după care Art. 5728 larfio disposiţie specială
dreptului de abitaţiune, care, prin urmare, nu s'ar aplica la us, ceea
ce mi se pare inadmisibil.
Și la Romani, legatarul dreptului de abitațiune a unei case putea
să locuească în acea casă cu familia lui, ear văduva care avea usul unei case, putea să se căsătorească şi să locuească în ea dimpreună cu barbatul și copiil sei. „Non solum autem cum marito, sed
et cum liberis libertisque habitare, et cum părentibus poterit (mulier).

DESPRE

US ȘI DESPRE

ABITAȚIUNE.—ART.

571.

663

Usufructuarul poate să cedeze sau să închirieze esercițiul drep-Usul nu poate
tului seu altora (Art. 534), pe când această facultate nu apar- A, cesionat.
ține usuarului.”) EI trebue deci să se folosească însuși de dreptul seu, fără a'l putea cesiona nici macar proprietarului. Instrăinarea usului este inadmisibilă, chiar în casul când usuarul ar avea folosinţa tuturor fructelor. (Art. 574.) (Laurent. VIL. 115.
Demolombe. X. 781.) Această proibiţiune ne vine de la Romani;
însă

ea

nu

se

mai

poate

justifica

astădi,

pentru

că

usul

a

per-

dut caracterul seu primitiv.?) Laurent (VII. 113) critică cu drept
cuvent această . disposiţiune prin care se scoate usul din comerţ,
însă în ante- proiectul de revizuire (Art. 654), eminentul jurisconsult

se

- voe

singur

contradice

împrejurarea

Din

că dreptul

resultă

de

tradiţiunea

reproducend
us

nu

Romană,

fi nici ipotecat

poate

de bunălpotecarea şi

înstrăinarea

opreşte

că legiuitorul

espro- acul sunt

nică

priat de cătră creditorii usuarului (Art. 974), fără a se distinge în princip in”
dacă usul a fost constituit cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.5)
Usul

ar

putea

de cătră usuar,

însă

dacă

fi espropriat

cătră

de

creditori

înstrăinarea ar fi fost permisă

pot deipotecatPărţile

şi

prin

actul 20822 Art.

constitutiv, căcă proprietarul având facultatea de a constitui un
usufruct, nu văd pentru ce el ar fi oprit de a conferi usuarului
drepturile ce el ar crede de cuviință. (Art. 568, 569.) Cu alte
cuvinte, părţile pot deroga prin convenţiunea lor la art. 571, nefiind ordinea publică la mijloc.*)

versă.

(L. 6. Dig. Lib. 7. Tit. 8—Vegişi L.2$1,L.4$1 și L. 10.
Aa
Dig. Lib. 7. Tit. 8, de usu et habitatione.) 5) Aceeaşi soluțiune eră admisă şi in dreptul Roman: „Nec ulli alii Dreptul Rojus, quod habet (usuarius), aut vendere, aut locare, aut gratis conLib.
Instit.
$1
şi
8
Tit.
7.
Lib.
Dig.
fine.
în
11
(L.
potest.“
cedere
5.)

2. Tit.

„Imdrituitorul

întrebuințărei

“vre unui

lucru,

dice Art,

Ea

ar trebui

657 din codul Calimach (507: Austriac), nu are voe să prefacă fiDR
inţa lui, nici să mute la altul dritul acesta.“
atât în coreprodusă
vede
se
proibițiune
2) Cu toate aceste, asemene
dul Italian

(Art. 528), cât și în acel Olandez. (Art. 870.)

însă să fie cu atât mai inaplicabilă la noi, cu cât legiuitorul nostru
a părăsit-o în privinţa abitaţiunei, (Art. 572 $ 2.)
$ 236,
3) Laurent, VII. 114. Demolombe. X. 786. Aubry et Rau. IL.
în
făcută
1644.—Instrăinarea
I.
Mourlon.
p. 477. Maread€. IL. 574.
părțile
toate
drept,
de
nulă
deci
fi
ar
proibiţiuni
acestei
contra
interesate

4) LA

„

putând

invoca

Demolombe. X. 788.

ne

Bu

această

nulitate

|

absolută.

Laurent.

,

,

,

X. 768. Laurent. VII 115 și Drept Internaţional VII.

li. p.
lauler.
V. 24.—Contră.
nton.
ar putea
să vândă fructele
percepute. de

permis fi înstrăinarea,
când părţile
“dreptul
în sinen'arnu fi poate
cesionat în

căci

numai

,

o

dânsul, Chiar Ia
usul,

a ecăj

telor ver.

lipsă de stipulaţiune, 95-cepu te decăpoată dispune e n iră usuar.
să
presă. Cât pentru fructe, usuarul trebue
proprietatea o!
dobândit
a
el
că
pentru
sele după cum voește,
„p.
Îl. Ş
Rau.
prin percepere. Laurent. VII. 116. Aubry et
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CODUL CIVIL.—CARTEA 11.—TIT. III—CAP, IL.—ART. 571-573, 566, !

Usuarul poa-

În fine,

trebue

să observăm

că legiuitorul

opreşte numai în-

je să închi- chirierea a însuşi dreptului de us, ceea ce însemnează că dreptul
care face o-în sine nu

se poate transmite

biectulusului-țac obiecţul

usului, nu mai
căci, în asemene

închiriete,

altora.

remâne

Cât pentru

lucrurile

care

nici o îndoeală că ele pot fi

caz, nu se transmite

însuşi dreptul de

us, ci numai fructele naturale se transformă în fructe civile, ceea
ce poate fi mult mai folositor pentru usuarul care w'ar voi, sau
care n'ar putea să cultive însuşi fondul supus usului.!)
CesionareaaDreptul de abitaţiune nu se poate în princip transmite altora

eroarea şi usul. (Art. 573.) Legiuitorul nostru, modificând codul francez
și reproducând dreptul Roman (vedi înfră, nota 2), admite însă
escepţiune la acest princip prin Art. 572, $ 2, după care cel
are un drept de abitaţiune asupra unei case poate să deie
chirie partea casei pe care n'o locueşte.?) El mar putea însă
deie toată casa cu chirie şi să locuească aiurea.
_Obligaţiunele
Art,

566.—
Ca

usuarului

o
ce
cu
să

şi abitatorului.

şi în casul de usufruct, nu se poate folosi cine-va de

- 478. Demolombe. X. 773.—Contră. Duranton. V. 25, după careusuarul ar deveni

proprietarul

fructelor

numai

prin

conservarea lor,

ceea ce mi se pare inadmisibil.—
Din imprejurarea că fructele percepute pot fi înstrăinate de bună voe de cătră usuar, resultă că
ele pot fi urmărite de cătră creditorii lui, chiar în casul când usul ar fi fost constituit ftulo gratuito. Laurent. VII. 116. Controversa care esistă asupra acestui punct în Francia nu mai poate să aibă

ființă la noi, căci chiar dacă s'ar admite că usul ar avea caracte-

rul unei pensiuni alimentare, după cum susține “Demolombe (X.
790), ceea ce nu este, totuşi, la noi, sumele legate sau dăruite debitorului sub titlu de pensiune alimentară nu sunt cu totul afară

din comerț, ca în Francia (Ant. 581 $ 4 Pr. Fr.), ci pot fi urmă-

Dreptul Roman.

rite, însă numai pentru datorii privilegiate asupra generalităţei
mobilelor. (Art. 408 Pr. Civ. Rom.)
') Laurent. VII. 117.— Vegli cu toate aceste Demolombe, X. 787, după
care usuarul n'ar putea, transforma fructele naturale în fructe civile.

*) Și la Romani, acel care

avea dreptul

de abitaţiune

a unei case

avea, facultatea de a o închiria: „Quam habitationem habenlibus,
propter rerum ubilitatem, secundum Marcelli sententiam, nostra decisione promulgata, permisimus, non solum in ea degere, sed etiam aliis loeare.“ (Instit.$ 5. Lib. 2. Tit. 5)—Usuarul unei case
era din contra oprit în princip de a o închiria altuia: mec hoc
jus

ad

alium

transferre

potest

(Instit.

$ 2.

Lib.

2. Tit.

5);

prin

escepțiune însă, usuarul unei case care locuea înti'ânsa putea, să
închirieze altora o parte din acea casă: „E? ait Labeo, eum qui
ipse habitat, inquilinum posse vecipere.“ (L. 2. $ 1 în fine,
Dig. Lib. 7. Tit. 8.) Comp.și L. 4. Pr. Dig. loco cit., unde se
dice: „Secundum hac, et si pensionem percipiat (usuarius edium),

dum

ipse quoque inhabitat,

non erit e invidendum.

DESPRE US ȘI DESPRE ABITAȚIUNE.—ART. 566, 567, 574.

665

ptur !) (adecă de us și de
aceste drepturi,
€ abitațiune), » fără
fără a da mai i întăi
cauțiune și fără a face inventar, (și trebue adaos și constatarea stărei
în dare se A
afla, imobilele supuse usuluă și abitațiunei.) (Art. 540
ş626 CEL
m.
urm. 1675 C. C. Art. 392,
92-396, 675 Pr. Civ:
iv: Art.Axt,
lit

367 —Usuarul

sească

de

el

ca

Ant. 627 C. Fr.)
Art.

574—Dacă

abitatorul

ocupă

un

și „cel ce are dreptul de abitaţiune trebue să se
bun

părinte

de

usuarul absoarbe

toată

casa, ele

familie.

(Art.

toate. fructele

54

a

fondului,

dator să facă cheltuelele

6

sau dacă

de cultură,

re-

parațiunele de întreținere, și să plătească contribuţiunele ca și usufruc„tuarul. Dacă el nu iea de cât o parte din fructe, sau dacă nu ocupă de
cât o parte

din

se foloseşte.

(Art.

casă,

el contribueşte

545, 546, 548

urm.

în proporţiune

553,

cu

lucrul

de

care

1420 C. C. Art.6350.F*.)

Usuarul şi abitatorul este supus în timpul usului şi abitaţiuneiArt. 566, 567.
la aceleaşi îndatoriri ca şi usufructuarul. Astfel, el trebue să deie
cauţiune că se va folosi ca un bun părinte de familie,?) să facă
catagrafia mobilelor, şi să constate starea imobilelor supuse usului şi abitaţiunei, de şi legiuitorul nostru, din scapare din vedere
nu vorbeşte de această din urmă îndatorire.?) (Art. 540, urm.) Tot
') Tecstul cuprinde o inesactitate, căci usuarul nu se folosește de Inesactitate
drepturile, ci de însuși lucrul asupra căruia e constituit usul sau de tecst.
2)

abitaţiunea. Cât pentru însuși dreptul, el se esercită prin folosinţa
ucrului. (Art. 1846.) Demol. X. 792, nota 1. Ducaurroy. II. p. 157.
„Sed si usus sine fructu legatus erit, ademta fructus causa, satis- Dreptul Ro-

şi drepdari jubet pretor.“ L. 5 $ 1. Dig. Lib. 7. Tit. 9.—,» Usu guoquemân
1. tul vechii.
|
L.
oportel.“
interponi
cautionem
arbitratu
boni
viri
relicto,
domiis
Dig. loco cit. Comp. Art. 672, 676 cod Calimach (520, 521 C. Austriac.)

3) Dacă usuarul nu posedă însuși lucrul, ci primește fructele de la
proprietar, părţile fiind libere de a statornici asemene clausă prin
convenţia

lor,

obligaţiunea

a da

de

cauţiune,

de a face

inventar,

sau de a constata starea imobilelor nu mai are raţiunea de a fi.
Laurent. VII. 118 în fine.
Usuarul are
Usuarul având însă dreptul de a se folosi de lucru prin sine dreptul
de a
însuşi,

poate,

în lipsa

unei

convențiuni

contrarie,

să

ceară

pre-

se folosi indarea fondului supus acestei sarcini de la proprietar, sau de la suşi și de a
predarea
usufrmetuar, dacă esistă unul, spre a percepe însuși fructele, chiarcere

în

caz

când

el ar avea

drept

numai

la o parte

din

fructe fondului spre

aceste

să fie su-, a percepe
Con(Art. 574, parte finală), și în asemene caz, el va trebui
nu fructele.
usuarul
că
dis
S'a
i.
troversă,
pus tuturor obligațiunelor usufructuarulu
ar fi vorba
este în drept a se folosi prin sine însuși de câte ori
mânele prodin
e
fructel
pă
percea
să
trebue
el
că
şi
fond,
un
de
„această părere
prietarului (Ducaurroy. II. 235, 237, 240), însă
unea, și abitaabitați
cu
identic
fiind
usul
căci
ibilă,
este inadmis
însuși, afolosi
se
a
de
dreptul
ă
torul având fără nici o îndoeal
drept
acelaşi
unei,
abitaţi
l
obiectu
ce
care-fa
casa
decă de a ocupa
574
Ant.
cât
cu
mult
mai
atât
trebue să aparţie şi usnarului, cu
fără a le
,
fructele
singur
şi
l
adreptu
de
ea
prevede că usuarul
supune
cere de la proprietar, ear
pe usuar la niște sarcini

el mar

avea

ca si

pe de altă parte, acest tecst
care n'ar „avea nici un sens,

usufiuctuarul

posesiunea şi folosinţa,

dacă

lucrului,

CODUL

666

CIVIL.—CARTEA

I1.—TIT.

DI—CAP. IL—ART. 574.

ce am is în privința usufructuarului
us cât și la abitaţiune.
Art.

574.

este deci

aplicabil atât la

In privinţa sarcinelor propriu. dise, Art. 574 dispune următoarele: dacă usuarul are dreptul la toate fructele, sau dacă -abitatorul ocupă toată casa, atunci ei sunt datori să facă toate chel-

tuelele de cultură,!) toate

reparaţiile de întreţinere,?) (Art. 545

urm.), și să plătească toate contribuţiile (Art. 548), întocmai ca
şi usufructuarul. Dacă el nu are dreptul de cât la o parte din
fructe, ceea ce se va întâmpla cele mai dese ori,5) atuncă el nu

contribuește la sarcinele folosinţei de -cât în proporţiune cu ceea

ce primește, în care caz cheltuelele
celelalte se vor scădea din valoarea
Deosebire
de lu codul
francez.

Şi aci este locul

de

pentr
. cultură,
u
reparaţii şi
întreagă a fructelor ce “i se

observat o deosebire

de la codul francez,

care militează în sprijinirea acestei idei, căci, după tecstul nostru,
usuarul este obligat a face însuși cheltuelele de cultură, reparațiile de întreţinere, şi celelalte, pe când tecstul francez presupune că cheltuelele se fac de proprietar, şi usuarul le întoarce.
Dacă această părere se poate susține în Francia (vegdi Aubry
et Rau. Il. $ 236, p. 478 tecst şi nota 13. Laurent. VII. Uli,
112. Proudhon. VI. 2764), cu atât mai mult ea este admisibilă
la noi, unde tecstele nu sunt identice cu acele franceze. Usuarul are deci în tot-deauna dreptul de a cere predarea fondului spre a/l esploata însuși. In caz când și usuarul și proprietarul
ar avea dreptul la fructe, fie-care va percepe porțiunea cuvenită
lui după convențiunea. urmată. Dacă ei nu se înțăleg, justiția va
interveni spre a împărți folosinţa între dânșii, însă fără a putea
jertfi drepturile unuia sau altuia, căci ambii au un drept real a-

supra lucrului. (Comp. L. 13 $ 3. Dig. Lib. 7. Tit. 1.)—Vedi, cu
toate

aceste,

Demolombe.

X.

lon, |. 1643, nota 2, Marcadâ.
care judecătorii ar puteasă
cătră

proprietar,

lui, mai

o mică

771,

Aubry

decidă

cu îndatorire

de

că fructele

a da ceea

ales în caz când acest din urmă

porțiune de fructe.

et Rau, loco cit. Mour-

II. 573, Arntz. 1, 1050 ete. după

se vor percepe de

ce se cuvine

ar avea drept

Major pars trahit

sminorem.

usuaru-

numai la

Această

putere disereţionară de a da folosința esclusivă nudului proprie:
tar, pe care Demolombe, după. obiceiul seu, o conferă în tot-dea-

una judecătorului, jertfește însă drepturile usuarului, lipsindu'l ast-

fel de un drept pe care el îl ține.
titlul constitutiv al usului.

*) Cheltuelele

de cultură

atât de la lege

cuprind şi seminţile,

cât și de la
-

pentru că fără den-

sele, cultura este cu neputinţă. Laurent. VII. 120. — Contră. Demolombe. X. 802. Demante. II. 479 bis IL. Duranton. V. 38.

2) Acel care ar avea un drept de abitațiune numai asupra pârței
unei case,

e dator să facă reparaţiile de întreţinere a întregei case,
ear nu numai a apartamentului ocupat de dânsul, în proporţiune
cu partea ce ocupă. Acel ce va locui a treia parte din casă, va
plăti deci a treia parte din reparațiuni și din contribuţiuni
pentru casa, întreagă. Laurent. VII. 121, Demolombe. X.
797.

3) Usuarul nu iea toate fructele de cât prin escepţiune (v. Art.
570),
pe
când

usufructuarul are de regulă

tele. (Art. 521.)

comună

dreptul Ja toate fruc-

DESPRE US ȘI ABITAȚIUNE.—ART. 574, 575.
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cuvin.)
„Proprietarul lucrului ce sau dat spre întrebuinţar
dice Art. 659 din codul Calimach (508 Austriece), este andalorii
a suferi toate însărcinările cele obicinuite şi neobicinuite,
care
vor fi unite ca lucrul, păstrându!l în bună stare; însă de vor covârşi cheltuelele pe folosul ce-i remâne din lucru, atuncea întrebuinţătorul trebue să se însărcineze cu prisosul cheltuelelor, sau
să se lepede de acest drit.2)“
Ă Art, 574 tace in privinţa sarcinelor prevădute de Art. 549 şi Plata dato-

în privinţa plăţei

datoriilor (Art. 552), de unde resultă că, prin q rilor.

derogaţiune de la regulele usufructului, usuarul nu va contribui
la sarcinele prevădute de Art. 549, nici la plata datoriilor, sarcinele
la care el contribue fiind aratate în mod limitativ de Art. 574.5)
Despre

usul

constituit

asupra

se va regula

Art. 575.—Usul pădurilor

132 $ 7 Constit.
şi 1884.

din

(servitute

pădurilor

legi

prin

1866 şi Art. 131 $ 7 Constit.

onroversă.

reală.)

particulare.

(At.

revisuită la 1879

1864. Art. 636 C. Fr.)

Art. 9 L. rurală din

Usul pădurilor consistă în dreptul de a lua din ele lemnele
trebuitoare pentru foc, pentru casă și pentra uneltele de agrie. II. 479 bis
') Laurent. VII. 120. Demolombe. X. 800, 801. Demant
Ducaurroy.
Contră.
15.—
nota
479,
p.
236,
$
[. Aubry et Rau. Il.
fructe nede
ea
porţiun
IL. 241 şi Proudhon. VI. 2792, după care
al fondunet
ul
produs
din
luată
fie
să
cesară usuarului ar trebui
pentru că
lelor,
cheltue
tuturor
a
ilă
prealab
rea
deduce
luj, după
oare, de vreme ce
alt-fel el mar avea porţiunea, de fructe trebuit
ar urma să se
care
cu
suma
cu
ată
micşor
fi
ar
această porţiune
inadmisibil,
însă
pare
se
mi
plătească cheltuelele; Acest sistem
0 porţiune
valoare
în
avea
ar
usuarul
pentru că deşi, înadevăr,
acea porţiare
el
totuşi
de fructe egală cu întinderea trebuinţelor sale, legiuitorului sunt îndele
cerinţe
cât
în
une în natură, în fructe, aşa
plinite.

570 cu

>

Aceasta

este

singurul

Art. 574. (Comp.

La Romani,

mijloc

de

a pune

în armonie

Art.

Mourlon. IL. 1649.)

trebuea să facă repa- Dreptul Roacel care avea abitaţiunea unei case,
man.
toată casa. Dacă
locuea
dacă
și usufructuarul,

rațiile de care era ţinut
el contribuea la aceste reparael nu ocupa de cât o parte din casă,
de dânsul. L. 18. Dig. Lib.
țiuni în proporţiune cu partea ocupată
vorbeşte de cât de abinu
lege
7. Tit. 8. — Cu toate că acestă
și la usul unui fond, potaţiunea unei case, ea trebueşte ceîntinsă
e foloasele unui lucru
primeşt
trivit cu regula după care acel „Secundum naturam est, commoda,
trebue să sufere și sarcinele lui:
ur incommoda.“ L. 10. Dig.
cujusque rei eum sequi, guem sequent
antiqui.
juris
regulis
Lib. 50. Tit. 17, de diversis
Contră. Demolombe.
349.—
p.
Il.
.
Taulier
123,
3) Laurent. VII. 122,
să contribuească atât
trebui
ar
X. 795 şi 798, după care usuarul
le prevădute de Art. 549, ceea
la plata datoriilor, cât și la sarcinecă, pe de o parte, ori ce disposiţie
ce mi se pare inadmisibil, pentru
natura, sa restrictivă, ear pe de alta,
privitoare la sarcini este prin ales
plata datoriilor, este cu neputinţă
pentru ca, în cât privește mai
obiect
universal, chiar când ar avea de
ca usul să fie constituit cu titlu
mărgifiind
ui
că dreptul usuarul
o universalitate de bunuri, pentru
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CODUL

Servitute reală.

Dreptul

man.

Ro-

Dreptul vechiă. Î.. Va-

lachiei şi L,
Moldovei din
1851.

CIVIL.—CARTEA

IL.— TIT. II.—CAP.

H.—ART.

575,

cultură, precum şi în dreptul de pășune în locurile deschise.
Aceste drepturi de us își trag origina lor din r&sboaele
care au
precedat, stabilirea regimului feodal, sau mai bine dis, din
devastațiunele ce au produs aceste resboae. (Ducaurroy. ÎI. 244.)
Usul despre care am vorbit _pănă acum este o servitute
personală (vedi supră, p. 658), pe când usul stabilit asupra
pădurilor se apropie mai mult de servituţile reale, despre care
se ocupă titlul IV a presentei cărți. Legiuitorul ne promite atât
prin
Art, 575, cât şi prin Constituţie (Art. 131 $ 7) de
a regula usul pădurilor prin legi. speciale. Cu toată făgăduinţa dată,
nu avem însă pănă acum nici 0 lege în această privinţă, căcă
legea
din 1874 despre care vorbeşte Dl. Filipescu (p. 544)
n'a esistat
de cât în mintea autorului. Câţ pentru codul silvic de
la 24 ]unie 1881, el nu se ocupă de această cestiune.!)

')

nit la trebuinţele sale (Art. 570), el nu este decât un legatar particul
ar,
având dreptul numai la obiectele particulare care sunt
neapărate
subsistenţei sal
— e.
Pentru: aceleaşi motive, trebue să decidem că
usuarul nu va plăti nici sarcinele prevădute de Art.
550.
La

Romani, usuarul unei

păduri

avea

dreptul

de

a se folosi întoe-

mai ca și usufructuarul, putând să tae copacii, spre ai
întrebuința
sau a'i vinde: „Divus Hadrianus, cm quibusdam
usus silva legatus esset, statuit fructum Quoque eis legatum videri:
quia nisi
liceret legatariis cadere sibam et vendere, quemadmodum
usufructuariis licet, nihil habituri essent ex eo legato.“ L. 22.
Pr. Dig. 7.8.
Usul pădurilor era de asemene cu prisosinţă regulat
prin legile noastre anterioare, atât în “Moldova, cât şi
în Valachia. Vedi
în privința Munteniei, legea din 23 Aprilie 1851
pentru
cele drepturi și îndatoriri ale proprietarului și lucrătorilor recipropământului (cod Caragea, ediţia Brailoiii, p. 272 urm.); ear
pentru Moldova,

vegii legiuirea din 1848 pentru desființarea embaticurilor de

feresee,

păduri,

rilor pământești

hliji sau

anul 1851 atingătoare de

proprietarilor

părţi

de loc ce ar fi pe

regularea

dreptăților

de moşii și a locuitorilor lucrători

cele moșii.— In Muntenia, deşi numai

pădurilor,

moşiile monasti-

(colecția Pastia, II. p. 812), precum

(Art. 146 Regul.

şi legea din

şi a îndatoririlor

de pământ pe a-.

proprietarul avea

folosința

Org.), totuşi el era obligat a da voe să-

tenilor să see din păduri uscătuyi şi să tae din crângur
trebuincioase de foc. (Art. 140, lit. D. $ 4, Regul. Organ. i lemnele
) In Moldova, legiuir

ea din 1851 pune de asemene în princip că numa!
proprietarii se pot folosi de păduri (Art. 32),
și că locuitorii nu
„Yor
putea lua lemne din ele de cât după o preala
V
bilă învoeală,
tăcend însă o escepțiune pentru locuitorii de
la munte (adecă din

judeţele Putna, Bacău,

Neamţu şi Suceava), care

se îuvoesc a lua
din cădătură lemne de foc pentru trebuin
ța numai a caselor lor,
precum și lemnul pentru clădire “de casă,
de heiură și uneltele gospodăriei, avend dreptul de a lua și lemn
verde din picioare, rânduinduse de proprietar locurile unde ar fi mai
de îndemânare pen
tru locuitori, carele vor plăti de
gospodar câte șase lei vechă. (Art,
44.) Art. 9 din legea rurală de
Ia 1864
tru viitor atât dreptul la pădure conferit păstrează neatins şi pensătenilor de pe moşiile

_ NATURA
Despre

STATUTULUI SERVITUȚILOR PERSONALE.

natura

statutului

669

servituţilor personale.—Drept

internaţional.

|

Usufructul, usul şi abitațiunea sunt niște adevărate servituți |
personale, după cum am vădut, deși legiuitorul nu pronunţă nicăiri

cuvânt, ceea

acest

ce ne

va

a determina

servi

statutul

care

cârmueşte aceste servituţi. Art. 518 prevede că usufructul se stabileşte prin voinţa omului, ceea ce implică că părţile sunt libere
de a] stabili după cum ele cred de cuviinţă, fără a fi legate
prin disposiţiunele statornicite de lege, afară de acele disposiţiinteresează

care

uni

ordinea

deroga

pot

ele nu

la care

publică,

sub nici un cuvânt. (Art. 5.) Disposiţiunele legei își vor primi aplicaţiune numai în lipsa convenţiunei părţilor. Aceleași principii
sunt

admise

în privința

mai

înainte

de

pune

legea.

usului

şi a abitaţiunei.

568,

(Art.

569.)

Servituţile personale nu sunt deci de ordine publică, de unde
resultă că ele nu atârnă de statutul real. Părţile se pot deci suși
pune prin convenţia lor la legile ce ele ar crede de cuviință,
toate, statutului lor personal, fără a le se putea im-

teritorială, afară de casul bine

lege

ar

interesa

ile

au

avut-o

ordinea

publică.

Voința

înţăles când

această

părţilor poate în această

Usufructul constituit de privinţă să fie sau espresă, sau tacită.
iuni esprese, va atârna
pulaţ
un Român în străinătate, în lipsă desti
tăcerea sa el a înprin
deci de statutul seu personal, pentru că
şte usufructul staprive
țăles a se referi la această lege. In cât
legea pe care părde
bilit de un străin în România, el va atârna
în

cele

vedere,

mai

nală, chiar dacă imobilele afectate
România, pentru că voinţa părţilor
ţiunea imobilelor care fac obiectul
presupuse

că

au

înţăles

multe

ori de

legea

ior perso-

acestui drept ar fi situate în
nu se determină după situadreptului, părţile neputând fi

a se supune

unei

legi pe

care

ele sunt

ște.)

a mo cunoa
Române care ar inte„Părţile n'ar putea însă să calce legile
al. (Art. 5 şi 620.) Astfel, uvesa ordinea publică şi interesul gener
Romănia în fa-

presumte

de un străin în
sufructul n'ar putea fi constituit
un timp mai lung de 30. de ani
voarea unei persoane morale pe
să închirieze sau să

var putea
(Art. 559); usufructuarul străin
pe un timp mai
seu
ului
arendeze eserciţiul drept

lung de cinci

muntelui, cât și celor de pe modin Moldova prin Art. 44 al legei al legei menţionate de la 1851,
140
şiile din Valachia prin Art.
rilor de
or de a cere liberarea pădu
dând însă dreptul proprietaril
he prin
,
1879
la
ă
adec
ani,
15
sub această servitute reală, după

1)

|
rire. judecătorească.
Robună înțălegere, fie prin hotă
lor
legi
ne
supu
se
a
de
pe străini
lor
ța
Nimic mar. împedica însă
voin
ință
în această priv

feste
mâne, însă el ar trebui să mani
nic,
în mod clar şi neîndoel
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

ani (Art. 534);

II.—TIT.

II.—CAP.

M.—US

el n'ar putea de asemene

ŞI ABITAȚIUNE.

-

să fie scutit de a fa-

ce inventar, pentru că a scuti pe usufructuar de această îndatorire, ar însemna a înlesni furtul și reaua credinţă. (Vedi supră,
p. 594.) Usufructul va putea însă să deroage la disposiţiunele care
nu interesează organisațiunea socială, precum este Art. 525 care
regulează modul de dobândire a fructelor civile, Art. 529-533
care regulează drepturile usufructuarului în privința pădurilor,
Art. 545 care obligă pe usufructuar la facerea reparațiilor de în-

treţinere,

Art. 541

care impune

obligaţiunea de a da

cauţiune,

Art. 548 urm. care impune usufructuarului oare care sarcini etc.
Usufructul constituit de un străin în România nu va putea însă
să deroage la drepturile cuvenite statului, pentru că impositele
sunt. statornicite întrun interes public. De câte ori părţile sar
fi referit în privinţa drepturilor statului la legea lor personală, această lege va, fi înfrânată de legea teritorială, dacă după legea
străină drepturile statului ar fi altfel reglementate de cât de legile Române.
Aceleaşi principii sunt aplicabile atăt la us câ, şi la abitaţiune,
pentru că usul nu este de cât un usufruct mai restrâns, ear abitațiunea este identică cu usul.

Ast-fel, eserciţiul dreptului de us ce ar avea un străin în Ro-

mânia ar putea fi cedat și închiriet altuia

conform legei străine,

dacă părţile ar fi înţăles a se referi la dânsa, pentru că oprirea, edictată de Art. 571 nu înteresază organisațiunea socială.!

Usufruct leÎn cât priveşte usufructul legal, am vădut de asemene
că elasal.
târnă tot de statutul personal al părintelui usufructuar, pentru că
el este un atribuit și un accesoriu a puterei părinteşti, chiar a-

tunci când se esercită asupra imobilelor.2)
1) Asupra

tuturor acestor cestiuni,

țional, VII.
292 urm.

*) Vedi

332—354.

P. Fiore.

supră, p. 55 teest şi nota

compară
Dirstfo

Laurent, Drept internainternazionale private, p.

1, precum și Tom. I, partea 1, p.74.
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CTOMUL.
La p. 4, nota
La p. 4, la

La
La
La
La
La
La

p.
p.
p.
p.
p.
p.

3,

după Laurent.

finele rendului

II).

IV. 262, a se adăogi:

I a notei 3, a se adăogi:

nota

3 la fine, adde:

La p. 40,

nota 1 lu fine, adde:

La p. 43,

nota

1,

după

Dreptul

V. p.

192,

uota

V. infră, p. 64.
pe

No.

1884,

1.

“
61,

Rom. Bulet..pe 1884, p. 986.
La: p. 44, la finele rendului 18, adde : V. şi p. 164.
La p. 44, nota 1, rândul 15, după Demante II. 211
Amntz. 1. 982.
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
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4, la finele notei 3, a se udăogi: V. p. 220 nota 4.
7, la finele notei 2, adde: V. p. 40 nota 1 și p. 64.
21, la finele notei 3 de la p. 20, adde: V. p. 249.
24, nota 2, după Laurent, IV. 290, adde: şi V. 199.
2 la" fine, a se adăogi: V. înjrd, p. 63, nota 2 și Art. 125.
27, nota
31, nota 2, după Laurent. IV. 309, adde: Veţi şi Laurent. XXX.
“
271 în fine.

La p. 34,

La

şi V.

şi VIII. 616.

p. 45,

nota

1, rândul 2, în loc de acest usufruct,

V. şi Cas.

adde:

bis

III,

a se ceti:

adde:
usufruc-

,
„
tul constituit asupra unui imobil.
din
Curtea
Idem:
adde:
7,
No.
după
3,
p. 45, nota 2, la rândul
București. Dreptul pe 1887, No. 34.
p. 47, la finele notei 1, adde: V. p. 1172 nota 2 și p. 173.
-şi VII. 77.
p. 49, nota 2, rendul 10, după Laurent. VI. 547, adde:
p. 54, nota 2, la fine, adde: Demolombe. X. 717.
_
p. 55, nota 1, la fine, adde. Veţi şi p. 154, tecst și note.
frasă :
următoarea
adăogi
se
a
56,
p.
la
de
notei
finele
p. 57, la
1881, p. 466.
„In privința supușilor otomani, Y. Bulet. Cas. p.
809 etc.
419,
Art.
adde:
311,
Art.
după
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p. 57, nota 3,
1354).
(1352,
de
loc
în
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nota
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p.
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p. 69, la rândul 22, adde:
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următoarea
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p. 74, nota 2, înaintea cuventului
nu resultă
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84.
No.
1887,
pe
Dreptul
Rom.
frasă: „Cas.
Carr€.
463.
IV.
Laurent.
cit.
loco
pică din Art. 638 Pr. Civ. V. Cas.
VI.

Quest.

2994.“

,

|

La p. 75, rendul 7, la fine, adde: V. şi p. 18.
p. 149.
La p. 75, la finele rendului 20, adde: V. înfră,
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76, la finele rendului 3, adde: V. şi Cas. Rom. Dreptulpe 1887, No. 84,
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p. 105, la finele notei 3, adde: V. p. 134, nota 5.
p. 109, rendul 2, a se adăogi: V. și p. 128, 129.
p. 126, nota 2, lă finele rendului 10, adde : Curte din Lyon. Drep-

tul pe 1887, No. 78.

La p. 141, în notă, la finele renduluă 10, adde: (N. şi Art. 1997 lit.
b. Cod. Calimach.)
La p. 142, în notă, la rândul7, înainte de cuvântul Contră, a se adăogi: V. şi Cas. Rom. secţiuni unite. Bulet. pe 1878, p. 450.
La p. 153, rendul 12, după cuvântul lege, adde: (V. p. 172, nota 2.)
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La p. 163, rendul
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La
La

p.
p.
p.
p.
p.

La
La
La
La

p..
p.
p.
p.

4, după

cuvântul

socotelelor, adde:

V. p. 232, nota 2.

172, la finele rendului 18, adde: V. p. 15 şi 185.
177, la finele rendului 15, adde: V. înfră, p. 304.
183, la finele rendului 18, adde: V. p. 202.
183, la finele notei 4, adde: V. p. 209, nota 2.
204, la rândul 18, între cuvântul nemișcătoare şi fie, a se adăogi
următoarea frasă: „fie că ar fi vorba de o împărțeală, voluntară,
fie chiar de o împărţeală prin justiţie. Cas. Rom. Dreptul pe 1888,
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221,
234,
256,
266,
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la finele rendului 15, adde. V. p. 241.
la finele notei 1, adde: V. p. 287, nota 3.
la finele rendului 2, înainte de cuvântul însă, a se adăogi:

sau să'și arendeze moșiile.
La p. 315, la finele notei 1, a se adăogi:
No. 68 şi 79. V. şi No. 76.“

„Dreptul pe 1887, No. 20 și

La p. 311, la finele periodului, notei 1, a se adăogi

următoarea

frasă:

Inalta Curte pare a fi ţinut cont de critica ce am făcut decisiunelor sale anterioare, căci prin o decisie recentă, ea a părăsit vechia
sa jurisprudență, admițând soluţiunea dată de noi. V. Dreptul pe

1887, No. 55.

La

p. 344,

|

la finele notei 2, adde:

tul pe 1888, No. 32.
La p. 377, la începutul

loc de critica.

rândulă

V.

Curte

al 2-le a notei 5,

La p. 379, la finele notei 2 de la p. 378, adde:

înfră, p. 557, nota 3 și p. 560.
La p. 379, la finele notei 3, adde: V. și
La p. 893, în mijlocul notei 3, la finele
Pothier, adde: V. p. 566.
La p. 414, nota, 2, lă rindul 3, după
„Comp. Art. 550 care vorbeşte de rente

La p. 427,

la finele notei 2, adde

mână a

din

.

Bucureşti.

ceteşte critică:

în

Comp. ceea ce s'w (is

p. 469, nota 2.
rendulă 4, înaintea cuventultiă
cuvintele acestor
perpetue.“

următoarea

frasă:

rente,

de al 3-le fără transcriere (Argument

adde:

„Casaţiunea Ro-

decis că ordonanțele de adjudecare sunt oposabile

tul pe 1888, No. 23), însă această

Drep-

din Art. 1810

celor

C. 0.) (Drep-

soluțiune mi se pare greșită,

pentru că vendarea silită, ca şi acea de bună voe, constitue o trans-

673
misiune

de proprietate,

și

ordonanța

de adjudecare

mentul care dovedește această operaţiune.

C. C.) In acest sens se pronunţă
sie casată)

la
Ia

(Dreptul

Bucureşti,

p. 485,

pe

1887,

Dim. C. Popescu.

nota 8, rândul 4, după

p. 485,

nota

2.

46),

cât

instru(deci-

şi confratele nostru de

(V. Dreptul pe 1888, No.

25.)

localitate în loc de localitatea.

cuvintele: înaintea titlului, adde; V.

La p. 451, nota 3, rândul 11, după No. 1, adde: şi No.
La p. 453, la finele notei 2, adde: V. p. 472 şi 481.
La

este

722 Pr. Civ. și 1801

atât curtea din Bucureşti

No.

la finele rânduhiă 11, a se ceti:

La p. 448,

(Art.

27.
-

p. 504, la esplicarea Art. 494, a se adăogi următoarea notă, care
din eroare s'a omis de a se trece acolo: „Eată ceea. ce găsim în

această privință în pravila lui Vasile Lupu, pricina a 10, sub titlul:
pentru ceia ce vor zidi sau vor răsădi pe locul. altuia:
„De se va prileji vre-un om sarac să'şi facă casă, sau să răsădească vie pre
„locul altuia să se apuce să facă toate din pajiște, după aceea cu vreme deva veni
„stăpânul locului, să nu aibă voe să răsepească casa omului, sau via s?o scoață din
„rădăcină să o lepede, ce să socotească să'i dea loc drept loc unde'i va, plăcea lui;
„eară de nu va vrea cela ce au făcut casa sau via ca să'i dea loe drept loc, ea
„să aibă voe cela cu locul săi răsipească casa şi viea, să o lepede de pre locul
„lui şi să'şi ție locul,
,
„Cela ce va zidi sau va răsădi pe pământ străin, sau va samana, sau va face
„fie

ce

lucru

fără

ştirea

stăpânului

aceluia

cu

locul,

dăm

învățătură

acelea bucate,

„sau fie ce va fi, ca să nu aibă trebă cu dânsele cela ce au muncit acolea, ce să'şi
„peardă toată osteneala, şi necum alta, ce cheltueala încă să nu'și îea,.
e
„Cela ce răsedeşte pomi pe pământul altuia, sau ultueaște cu acel pământ, își
„perde şi ultuoanele şi alte ce va răsădi.
,
a
,
„Ceia ce vor râsipi casele altora, fără voea județului, pentru să'şi direagă ale
„sale case, sau de vor strica garduri de .lu vie pentru să'şi direagă a le sale vii, a„cestova ca să le să tae mânele.
a
i
LL
,
„De va face neştine casă pe loc strain, şi va fi tot lemnul lui, și toată chelptueala, dăm învăţătură cela ce va oblădui acel pământ, acela să, oblăduească şi cass,
„după pravila ce dice ca să fie biruitori cei mai de sus celor mai de jos, deci stă„bânul acelui pământ deapururea, să fie biruitor asupra acelei case cu toate namea„stiile ei, pentru căci nu poate cela ce au zidit casa să se pârască la județ pentru
„cheltueala ce va fi făcut.“
_
,

La

p. 542, nota 2, rândul din urmă, cetește
loc de: nu se va putea termina.

La p. 543,
adde
La p. 545,
La p. 549,
La p. 551,
La

p. 555,

nu

se putea

termina
_
,

în

la tecstul Art. 518, rendul al 2-le, între art. 517 și 519,
:.517.
la finele rendului al 14-le, adde: V. p. 640.
la finele renduhă din urmă, adde: V. p. 596, nota 2,
E
vendul 9, ceteşte de pildă, în loc de: de plhidă.
la începutul

rendului

3, ceteşte sferșitul

în loc de sfârşitul.

La p. 578, rendul 18, ceteşte furtună în loc de fortună.
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(Art,
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al 11-lea,
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Despre efectele puterei părintești în ceea ce priveşte per
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Dreptul de corecţiune al tatălui legitim. (Art. 329— 334, 336.)
Deptul de corecţiune al mamei legitime. (Art. 335.).
Dreptul de corecțiune al epitropului. (Art. 414.)

19—20

Natura statutului puterei părintești.
Despre

puterea

Despre

moduile

naturali. (Art. 337.)

părintească
de

în

încetare

ceea

ce priveşte

ale puterei

pe copiii
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persoanei copilului. (Art. 326, 331, 335 C. C. Art. 267, 268 C. Pen.)
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care
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au

în tim-

.
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,
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minoritate,

despre

(Art. 342—433.)

.

Despre
Natura

CAPITOLUL |.
minoritate. (Art. 342, 434.)
,
statutului minorităţei şi majorităţei.

Despre
Despre

tutelă sau epitropie. (Generalităţi.)
deosebitele moduri de deschidere a

CAPITOLUL
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37—38
39—41
41—43
45—46
46—49

55—56

X.

tutelă şi despre

.

26

49—52
53—54

Folosința legală a averei copiilor naturali.

TITLUL

22-—26

26—31
31—35
35—36
36—37

legal.

folosinţa legală.

21—22
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Obligaţiunele tatălui administrator legal.
Incetarea administrațiunei legale.
Administraţiunea averei copiilor naturali.
Usufructul sau folosinţa legală. . .
Persoanele

-

emanei-

.

56—992
56 —58
58

II.
tutelei.
43

59—62
62
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SECȚIUNEA

1.

Despre tutela legală a tatălui şi a mamei. (Art. 344 şi 345.)

6367

Despre curatorul pântecelui (curator ventris.)
„67—68
Refusul mamei de a primi epitropia. (Art. 346.)
.
„...68—69
Căsătoria mamei de al doile în cursul epitropiei. (Art.

347,

348.)

.

.

.

.

-.

.-

69—176

j
SECȚIUNEA II.
|
Despre tutela numită de tată sau mamă (testamentară.)
(Art. 349—351.) .
A
.
A
SECȚIUNEA

16—81

III.

|

Despre tutela legitimă a ascendenților. (Art. 352—354.)

.

81—84

SECŢIUNEA IV.
Despre tutela aleasă de cătră consiliul de familie (dativă.)
(Art. 355.)
.
,
.
AR
.
„8485
Despre epitropia copiilor naturali.
.
.
„o
86—87
Despre epitropia copiilor găsiţi sau orfani admiși în ospiciuri,
87—88
Compunerea consiliului de familie. (Art. 357—360.)
89—92

Despre domiciliul tutelei.
,
,
,
,
„299—94
Convocarea, consiliului de familie. (Art. 356, 361-—366.) . 95-—100

Inlocuirea sfatului de familie de cătră judecătorie. (Art. 367.)
Privigherea epitropilor de cătră tribunalele de judeţ, şi

responsabilitatea
familie.

(Art.

acestor

368.)

tribunale,
.

.

101—102

precum și a sfatului de
,

.

,

.102—104

„Despre recursul deschis în contra deliberaţiunelor consiliului de familie.. (Art. 638—642 Pr. Civ.)
,
,

.
104—107

ire-

|
107—108

,
A
publice. (Art,

108—109

Anularea,
gulare.

actelor făcute în virtutea unor deliberaţiuni
,
.
.
,

|

SECŢIUNEA V.
Despre causele care apără de tutelă.
Scuse întemeiate pe primirea unei funcțiuni

370—312.)
Scuse

,

întemeiate

,

,

,

pe un interes

pe lipsa de înrudire.) (Art. 373.)
Scuse întemeiate pe vârstă şi
374,

3175,)

.

.

.

privat. (Scuse

,

,

109—113,

întemeiate

-

,
,
„1183—144
pe infirmități grave. (Art.

.

.

.

.

.

„114—116

Scuse întemeiate pe numărul epitropiilor. (Art. 376.)
Scuse intemeiate pe numărul copiilor. (Art. 377, 378.)

Scuse "întemeiate pe secs. (Ant. 346.)

Judecarea scuselor
Responsabilitatea

propuse de

acelora care

scusă bine cuvântată. (Art. 382.)

ar

refusa

SECŢIUNEA
Despre

necapacitatea,

esclusiunea

Cause de incapacitate. (Art. 383.)

,

epitrop. (Art.

a

119

379—381.)

epitropia

119—123

fără o

VI.

193—124

|

şi destituirea din tutelă.

,

„116—117
1172—119

,

,

Cause de escludere şi destituire. (Azt. 384, 385.) .
Procedura escluderei și a destituirei. (Art. 387—389.)

124

„195—129

„199—182
132—186
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Despre causele de apărare, de incapacitate, de escludere,
ori de destituire în privința membrilor consiliului de fami-

Despre
Punerea,
Despre
minorilor
Natura

SECŢIUNEA VII.
administraţiunea, tutorilor,
.
.
AR
peceţilor şi rânduirea epitropului. (Art. 392, 394.)
garanţiile ce sunt obligați a da tutorii în interesul
şi interdișilor. (Art. 1762—1767.)
.
.
statutului ipotecei legale (drept internaţional.)

Indatorirele

epitropilor

(Art. 391, 393,

395.)

Vândarea averei

la întrarea

mişcătoare.

.

lor în

.

138
138—139
139—154
155

administraţiune.

,

(Art.

396, 397.)

.

,

„155—160

.

„ 160—165

Despre regularea budgetului tutelei. (Art. 398—400.)
Despre cârmuirea epitropiei. (Puterile epitropului ca admi,
,
,
,
,
.
nistrator). (Art. 390 $ 1.)

Ingrijirea persoanei nevârsnicului.
Representațiunea minorului de cătră

vile.

$ 1.)

390

(Art.

,

nu

le poate

165--173
|

173

Pa
.
„113—176
epitrop în actele ciA
'116—177

,

.

,

,

.

,

Administrațiunea averei nevârsnicului. (Art. 390 $ 1.)
. 177—180
Actele. pe care epitropul le poate face singur. (Art. 390$ 1.) 180—186
Actele absolut interdise epitropului. (Art. 390 $ 2, 1308 $ 1.) 186—192

Actele

pe

care

Actele

pe

care

epitropul

fără

face

învoirea

193
,
.
,
,
.
A
sfatului de familie.
Primirea sau lepădarea unei moșşteniri. (Art. 405, 406, 687 $2) 193—196
„.196—199
.
.
.
Primirea unei donaţiuni.. (Art. 407.)
199—203 cit?
Acţiuni imobiliare. (Art. 408.)
„9208—207
.
.
,
.
Impărţeală. (Art. 409—412.)
epitropul

le poate

nu

face fără autorisarea

207—208
208—214
214—915

sfatului de familie și omologarea tribunalului. (Art. 401—404.)
Instrăinarea averei nemişcătoare a nevârsnicului (A. 401-404.)
Ipotecarea bunurilor minorului. (Art. 401, 402, 1771.)

215-—216

Contractarea unui împrumut în numele minorului (A. 401,402.)

Actele supuse la formalități speciale.-—Transacţiuni. (A. 413.) 216—218
„ 218—220
,
,
Despre efectul actelor făcute de epitrop.
Incetarea epitropiei.

„

,

.

.

.

,

.

9220—921

„221-—222
E
,
încetărei epitropiei —.
,
epitropului.
moartea
prin
epitropiei
încetărei
„ 222—22
.
,
.
.
Pa
SECŢIUNEA VIII.
, De
,
Despre socotelele tutelei. (Art. 415.)
2
„22
.
o
416.)
(Art.
Socotele provisorii (anuale.)
229—234
418.)
(Art.
Socotelele definitive (isbrănitoare, sau obsteșşti.)
Predarea, socotelelor obștești la încetarea epitropiei prin 254__935

Consecințele
Consecințele
(Art. 369.)

ancipare.

emancițae.

Ca

Incapacitatea

..

.

(Art. 426.)

particulară

epitrop. (Art. 419.)
Procentele banilor

a

e
datoriți

majorului

față

.

(Art.

cu tostul

ni
i
de epitrop minorului,

statutului tutelei (drept

.

—

417.)

2385—237

seu

238241

“au
sau

d

de

a

închierei socotelelor. (420.)
la epitropie (disposiţie es-

241—24
|
243—247
247.249

fostul minor epitropului, în urma
Prescripţia acţiunelor relative
itropului.)
i
în fi favoarea
stabilita
epiirop
ă stabilita
j
în
cepțională

Natura

.

.

epitropilor la darea socotelelor

(Art. 1901.)
.
internaţional.)

.
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III.

Despre emancipaţiune.
.
,
.
.
.
.
250
Emancipaţiune tacită sau legală. (Art. 421)
.
.
„951—959
Emancipaţiune espresă. (Art. 422—424.)
.
.
„ 252—959
Despre curatorul care se rândueşte minorului emancipat.

(Art. 425.)

.

,

,

„259—963

Despre alte specii de curatori.
-.
.
.
.
„ 263—264
Efectele emancipațiunei în privinţa persoanei nevârsnicului. 264—965
Efectele emancipațiunei în privința bunurilor minorului.
265
Actele pe care minorul emancipat le poate face singur.
|
(Acte de administraţie.) (Art. 427.)
,
.
,
„ 265—270

Reducerea obligațiunelor contractate de minor în limitele
administrațiunei averei sale. (Art. 430 $ 2.)
.
„ 270-— 272

Actele pentru care minorul emancipat are neapărată nevoe de asistența, curatorului seu. (Art. 426, 428.)
„ 973—2171
Actele pentru care minorul este asemănat unui minor sub

tutelă. (Art. 430 $ 1.)

,

,

,

,

„911—982

Actele absolut intergise minorului emancipat.
.
.
"282
Capacitatea, minorului comerciant. (Art. 423, 1160. C. C.
10—12 Cod. Comereial din 1887.)
,
„ 282—286
Revocarea emancipațiunei. (Art. 431.)
,
„ 286—9288
Efectele revocărei emancipaţiunei. (Art. 432.)
.
„289—291
Despre natura statutului emancipărei. (Drept internaționa].)
291

TITLUL
Despre

majoritate,

despre

XI.

interdieţiune

şi

consiliul judeciar. (Art 434—460.)

„293—3915
1.

CAPITOLUL
Despre

majoritate.

despre

(Art. 434.) 56 urm.

|
CAPITOLUL Il.
Despre interdicțiune. (Generalităţi.)
.
.
„ 993—295
Causele interdicțiunei. (Persoanele care pot fi intergise.)

(Art: 435.)

a

,

Aaa

Persoanele care pot se provoace interdicțiunea. (Art. 436, 437.)

„295 —300
300-—30

Autoritatea competentă de apronunța interdicţiunea. (Art.438.) 303—30 3
5
Procedura interdicţiunei. (Art. 439—447.)
.
,
„805—318
Efectele interdicţiunei.—Administraţiunea persoanei Și
a-

Verei interdictului. (Axt. 450—456.)
,
Incapacitatea interdictului. (Avt. 448, 449.)

„2

318—392
„ 882—344

CAPITOLUL III.

|

Despre consiliile judeciare, sau interdicţie parțială.

Despre

rânduirea unui consiliu judeciar persoanelor

Despre

vrânduirea unui consiliu judeciar

de minte. (Ant. 445)
438460.)

nularea

i

.

,

actelor sevârșite

445, 448, 458)

.

5

,

5

a
fără

,

asiste

.

,

,

râsipitorilor.

,

,

.
.

iliului.

sța consiliului

slabe
(Art.
t.

(an

348

„348-351
.

„. 351—368

2
Despre natura statutului interdicțiunei și consiliului judeciar. 3686—37
372-—373
Despre tutela femeilor. (Geschlehtsvormundschaft.) .
„374—315
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Despre

bunuri

şi

despre

osebitele

modifieaţiuni

proprietăţei. (Art. 461—643.)

Lucruri, bunuri. (Generalităţi.)

.

.

.

ale

„377 urm.

E

,

. 311—878

(Art. 461.)

.

„3178—382

TITLUL.
Despre

distineţiunea

bunurilor.

|

CAPITOLUL IL.

Ă

Despre imobile. (Art. 462.)
.
.
.
.
,
382
Imobile prin natura lor. (Art. 463—466, 470.)
„n,
9882-3888
Imobile prin incorporaţiune. (Art. 463—466, 470.) .
„.383—387
Imobile

prin

destinațiune.

Imobilisare

agricolă,

(Art. 467-—469.)

industrială

387
— 389

și comercială

pentru

ser-

viciul şi esploatarea fondului. (Art. 467 468 $ ultim.)
„ 389—398
Imobilisare prin perpetue aşedare. (Art. 468 $ ultim şi 469.) 398—401
Consecințele imobilisărei prin destinaţie.
|
401
Incetarea

Imobile

imobilisărei

prin

prin

destinaţie.

.

,

.

„ 401—403

obiectul la care se aplică. (Art. 471.)..

|

. 403—408

CAPITOLUL II.

Despre mobile. (Art. 472.) .
,
,
,
,
„408
Mobile prin natura lor. (Art. 473.)
.
,
,
„408-410
410
Mobile prin determinaţiunea legei. (Drepturi reale mobiliare.)
„ 410--415
,
.
Drepturi personale mobiliare. (Art. 474.)

CAPITOLUL
Despre
bine

bunuri

în raportul lor cu

dis, în raportul cu cei cărora

III.

cei ce le posedă, sau mai

ele aparțin. (Art. 475 $ 2.)

415--416

.
.
.
,
.
.
Depre bunurile statului.
Despre domeniul public al statului. (Art. 476. 478 C. C. 19

Constit.)

Despre
Despre

.

,

.

,

.

privat al statului. (Art. 477, 646,

domeniul

comunelor

și al judeţelor.

,

,

,

domeniul

.

680.).

416

„416—423

— 494
4923

„494—495

,

425
,
E
Despre bunurile stabilimentelor publice.
asupra
aibă
să
poate
Despre diferitele drepturi ce omul
„ 425—498
,
ae
.
.
Ierurilor. (Art. 479.) .
„ 498—430
.
,
Drepturile reale în legislaţiunea actuală.

.
Lc
proprietate. (Art. 470—516.)
Despre
ei.
tea
Necesita
ăţei.
propriet
asupra
generale
erații
Consid
Definiţiunea și caracterul proprietăţei. (Art. 475 ŞI şi 480).
Despre
stricțiuni

Constit.)

espropriare pentru causă de utilitate publică.
stabilite într'un interes general. (Ant. 481 C.

(ResC. 19

431

urm.

431-—433
433—440

440—443

7
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Despre dobândirea şi perderea proprietăței.

.

„44344

Despre acţiunele care isvoresc din dreptul de proprietate. 445—446
Despre acţiunea, în revendicare (re; vindicatio,)
.
„s 446—A467
Despre acțiunea negatorie (negatoria sau negativa in rem actio.) 468—469
Despre accesiune în genere. (Art. 482.)
.
.
„469—410

”
Despre

CAPITOLUL 1.
dreptul de accesiune asupra celor produse de lucru.

(Distincțiunea fructelor.)

.

.

.

. 470—40

Cui aparţin fructele ? (Art. 483.)
.
.
.
„479—44
Despre dobândirea fructelor prin posesiunea de -bună credință. (Noţiuni generale asupra posesiunei.)
.
a
474—418
Efectele posesiunei în privinţa fructelor. (Dobândirea fructelor de cătră posesor.) (Art. 485.).
,
.
.
„ 478— 419
Despre posesorul de bună credinţă. (Art. 485.)
E
„419—482
Despre posesorul de rea credinţă. (Art. 485 în fine.)
. 482—484
Drepturile posesorului de rea credință. (Art. 484.)
„ 484—485

Când posesorul este

486,

487.)

.

de

,

bună

.

sau de rea credință.

,

.

.

(Art.

.

.

„

Când trebue să esiste buna credinţă. (Art. 486, 487.)
Dovedirea bunei credințe. (Art. 1169 și 1899 Ş 2).
Casurile în care se aplică Ant. 485—487.
,
,
CAPITOLUL II.
Despre dreptul de accesiune asupra celor unite ŞI incorporate de (sau mai bine dis cu lucrul.) (Art. 488)
.
.

SECŢIUNEA
Despre

toare.

Dreptul

dreptul

,

,

de accesiune

,

,

.

,

nemişcă-

.

,

,

,

,

Consecințele principiului înscris în Art. 489-—491
vinţa construcțiunelor şi plantaţiunelor. (Presumţiune
în favoarea proprietarului.) (Art. 492.)
E
Despre construcţiunele făcute de un proprietar pe

seu cu materialele altuia. (Art. 493.)
Despre

.

.

,

„ 494—497

de accesiune relativ la plantaţiuni şi construcţiuni.

(Art. 489—491.)

construcțiunele sau

plantaţiunele

,

,

făcute

,

de un al

Lucrările și posesorii cărora Art, 494 este aplicabil.
Dreptul de accesiune relativ la creșterele de pământ
resultă din vâcinătatea unui fluviu sau unui rîu,

Despre aluviune sau mălituri (alluvio) (Art,
Despre avulsiune. (Art. 498.)
,
,

accesiune.

relativ

la animale.

503.).

SECŢIUNEA II.
Despre dreptul de accesiune relativ la lucrurile
mișcătoare,
Despre
Despre

adjuncțiune. (Art. 504—507.)
.
specificațiune. (Art. 508—510.)..

.
.

. 504—510

care

495—407.)
,
,

(Art.

„500—504

„. 510—5Il

Despre insulele și prunturile care se formează într'un fuviu
sau rîu navigabil, plutitor sau neplutitor. (Art. 499—501.).
Despre albia părăsită, (Art. 502.)
.
.
de

493

în prilegală
,
„ 497—500
fondul

treile cu materialele sale pe un fond străin. (Ant. 494.)

Dreptul

493

1.

relativ la lucrurile

,

485—489

. 489—491
„491—492
„ 492—493

512

„512-516
„517—519

519-593

523—525
5052807

527-—528

„=
508—d81
,
„581—585
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Despre

amestecarea

mai multor

materii

sau confusiune.

533-535

(Art. 511, 512) .
,
,
SR
RE
,
Regule comune la casurile de adjuncțiune, specificaţiune şi
confusiune. (Art. 513 —516.)

535—537

|

TITLUL

III,

Despre usufruct, despre us şi desyre abitaţiune. Art..
517—5175.) Generalităţi. .
.
.
,
.
.
.
CAPITOLIL
Despre usufruct -sau

517, 539).

,

folosință

Bunurile

asupra

cărora

L

(serțitute personală.) (Art.

,

Modurile de constituire a usufructu
Modalităţile usufructului. (Art. 519.
(Art, 520.)

537 - 538

poate

_

i, (Ant.

518.)

constituit

fi

|

usufructul.

.
SECŢIUNEA

|.

Despre drepturile usufructuarului.
.
Acţiunele care aparţin usufructuajului .
.
Drepturile usufructuarului în privhţa fructelor.
Dobândirea

-

fructelor.

.

.

Dobândirea fructelor naturale.

(A[t.

524.)

.

.

—-Dobândirea fructelor civile. (Art4525.)
,
,
,
Drepturile usnfructuarului asuprafucrurilor care se consumă

prin

întrebuințare (primo

Despre

lucrurile

usu.) Qijsi-usufruct.

consumtibile

cde

se

(Art. 526.)

strică

și se

.

549
549—551
551—552
552
552—556
556 —557
55'7-—560

pono-

sesc cu vremea şi cu încetul. (Arţ] 528.)
.
.
. 560-—-562
“Despre usufructul stabilit asuprafinimalelor. (Art. 555, 556.) 562—566
Despre
Despre
“ Despre
Despre

usufructul stupilor cu rf.
,
.
.
usufructul unei creanțefau rente perpetue.
.
,
usuftuctul unei rente pf viaţă. .
usutructul constituit asfpra unui alt usufruct,

.
.

566
566—508
568—570

sau

. 570—571
,
.
.
asupra unui contract de arendă. |] .
572—518
529-533.
(Art.
pădurilor.
aspra
constituit
Despre usufructul
Despre usufructul constituit afpra unor mine, petrării și
năsipării. (Art. 537, 538.)
,
.
.
.
. 5178—580
Drepturile usufructuarului astra calităţilor active a fondului și asupra creşterelor de pimânt cu care acest fond se
mărește

2
U

în timpul usufructului

(duviunie.)

etc. (Art.

580-582

536.)

535,

Despre facultatea ce are ustructuarul de a da în arendă
sau în chirie bunurile supuse fufructului, de a vinde sau de

a ceda. eserciţiul dreptului se

Dreptul de administraţiune

Său” închirierea
”Arendarea
Inchirierea” mobilelor,. .
Dreptul

de

disposiţiune al

,
.
fructului.)
Vândarea fructelor prinse
Vândarea

obiectelor supus
anii

e

(Art. 534.)

finchiriere sau arendare.) :
.

.

.

-

.

.

.
.

.

,

. 587—589

fobilelor.
,

ufructuarului. (Cesionarea usu-

,
fe rădăcini.
usufruetului.
n

582
583
583 —586
586 —587

58g—590

590
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SECŢIUNEA II.
Despre
Despre
nească

obligațiunele
obligațiunele

înaiute

Despre

de

usufructuarului.
ce usufructuarul

a începe

Despre cauțiunea

ce

,

Despre

.

trebue să

.

deie

A

.

fo
să îndepli-

,

E

trebue

a se folosi,

inventar. (Art. 540.)

541-544)

.

pa

usufructuarul.

PR

paza

și

(Art. 554).
Despre

sarcinele

ordinare

impuse

Despre

conservarea

„2

,

,

pe

lucrului supus

Aa

usufructului.

A

,

anuale ale fondului și despre acele estraproprietate.

reparaţiunele

(Art.

548,

de întreţinere.

549.)

datoriilor lăsate

(Art, 545-547.)

. Despre

obligaţiunele

de cătră defunct,

tost constituit cu titlu gratuit.

tului. (Art, 539 $ 2.)
Despre

539 $1)

drepturile

.

,

.

la

Aa

şi obligațiunele

,

,

,

„a

încetarea

,

„1

usufructului.

„2

(Art.

Consolidare

sau

confusiune,

Neîntrebuințare timp de

30

_„

.

causele

de

încetare

632—634

„634—635

638,

(Art.

557,

1154

urm.)

a, usufructului care

dreptul comun.
A
a
,
Resoluţiune, revocațiune și, anulaţiune

Prescripție achisitivă sau usucapiune.

635-—639

636—638

639 şi 1890.) 638—640

Desființarea lucrului. (Art, 555-557, 563, 564.)
Abusul folosinţei. (Art. 517, 545, 554, 558). Despre

627-630

condiţiunei resolutorie.
.
,
.
„

(Art. 557,
deani.

616—617

III.

.

Espirarea termenului și îndeplinirea
(Art. 557, 560.)
.
.
,
.

.

„ 631—632

557-564.)

Moartea usufiuetuarului. (Art. 557.)

„605—606

694—697

nudului proprietar. (Art.

SECŢIUNEA.
stângerea

604—605

+ 617—:624

usufrut-

Raporturile dintre nudul proprietar şi usufructuar, .
Despre

595—604

+ 608—616

când usufructul a

(Art. 550-552.)

usufructuarului

591595

. 606— 608

Plata cheltuelelor proceselor privitoare la folosinţă. (Art.553.).

Plata

591

(Art,

.

obligațiunele usufructuarului în cursul folosinţei sale.

Despre

591

„640—:644
„ 647—651

resultă

,
.

din

.
651
. 651—652

„652—653

Stângerea usufructului constituit în favoarea unei persoane
morale. (Art. 559.)
.
,
,
,
,
.
Consecinţile încetărei usufructului. (Drepturile proprietarului,). „653—654
654—657
Despre modurile de încetare ale quasi-usufructului .
657
D

espre us şi abitaţiune.

CAPITOLUL

(Generalități.

II.

650

,

,

Stabilirea dreptului de a și de ahicariune. (Art, 565.)

Stângerea usului și a abitațiunei. (Art 665)...

„651:

. 659—660

660
Orepturile usuarului şi a abitatorului. (Art, 366-575), . 660—684

E i

Obligaţiunele usuarului Și abitatorului. (Art. 566,567, 574.), 664—067
Despre usul constituit asupra pădurilor. (Art. 575.).
„_667—668
ternaţaa patura Statutului servituţilor personale. —Drept
in- 669-610
Addenda
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