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NOTA

Celelalte semne
volumului 1.:

BENE.

de

de jurisprudence et de legisde la 1886. Astfel, Pand P&Recueil mensuel de Jurisprupag. 388.

ale scurtărilor

sunt

arătate

la

începutul
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TITLUL 1V
servituţile

reale sau

prediale. !)

Definițiumea-și caracterul servituților reale.
Art. 576.—Servitudinea (sau mai bine dis servitutea) este o 'sarcină
impusă asupra unui imobil 2) (luat în sensul de fond) (saii mai bine (is,
asupra proprietăţei *) pentru usul și utilitatea unui imobil având un alt

') Rubrica noastră vorbeşte despre servitudini, însă aceast
; espreă Inesactitatea
siune este traducerea literală a cuvântului servitude (seruitudo) rubricei. Incare la Romani se întrebuința a rare ori. Cuvântul servitute, pe dreptarea ei,
care însuși legiuitorul îl întrebuințează câte-odată (Art. 620) este
mult mai nemerit.—Am intitulat rubrica de faţă: despre servituțile reale sau prediale (predium), după cum se esprimă codul Italian, anume pentru a arăta că nu mai este vorba în acest titlu
despre servituțile personale, de care am vorbit in tomul II, ci despre servituțile reale, adecă de acele stabilite pentru usul și utilitatea unui fond. Codul Caragea vorbeşte despre robirea, ear codul
Calimach despre șerbirea lucrurilor, cuvânt care se găseşte și în pravila

lui Vasile Lupu:

„Dacă dritul șerbirei lucrurilor, dice Art. 617 din

codul Calimach (473 Austriac), este unit cu proprietatea unui lucru,

se face șerbirea pământului cui-va, ear într'alt chip este

șerbirea

personalmică“. Codul francez întrebuinţează espresiunea services
fonciers, pentru că cuvântul servitute părea o0dios la începutul acestui secol, în urma unei revoluţiuni provocate de abusurile regimului feodal.

Noi nu avem

însă nici

o rațiune

pentru

a ne

feri

de această .espresiune. |
|
2) Codul francez întrebuințează cuvântul hcritage (preedium) care cuprin-

de atât pământul cât și clădirele, Șerbirile nu pot fi stabilite întradevăr

de cât asupra pământului,
autem

sau asupra clădirelor. (Art. 621.) „Ideo

he servitules prediorum

appellantur,

Quoniam sine prediis

constitui non possunt.“ (Iustit. $ 3, Lib. 2. Tit. 3.) Legiuitorul nostru putea însă să întrebuințeze cuvântul fond în loc de imobil,
cum a făcut în art. 582 și 616, pentru că prin fond se înțălege
clădirele și pământul : „Fundi appellatione omne cedificium et omnis
ager conbnetur.“ (L. 211 ab înitio, Dig. Lib. 50. Tit. 16.)
5) In art. 612, 613, 627 şi 642, cuvântul: imobil sau fond este înlo- cuit prin cuvântul proprietate, ceea ce este mult mai corect, căci

CODUL CIVIL.—CARTEA

stăpân.) (Art. 471,
C. Art. 6370.
Definiţiune.

IL—TIT. IV.—ART.

576.

577 urm. 586—589, 620 urm. 623 urm.

Fr.)

1798 C.

-

Şerbirea sau servitutea este un drept real ?) nemişcător (imobil
prin obiectul la care se aplică, după Art. 471) stabilit asupra
unui fond î) pentru usul şi utilitatea unui alt fond aparţinând
sarcina nu se impune fondului, ci dreptului de proprietate, care
prin servitute se găseşte mărginit şi restrâns. Comp. Bonachi. Ii. p. 212.
Sau mai bine dis, un alt proprietar, după cum se esprimă atăt
codul francez, cât şi art. 531 din codul Italian, căci prin stăpân

se înțălege une-orişi posesorul fondului. Comp.

)

Partieularii
pot ei dobândi
o servitute asupra unui
fond care p'ar
. fi în comerţ?
Controversă.

:)

Art. 577, unde le-

giuitorul nostru vorbeşte de proprietar, după. cum se esprimă şi
codul Calimach. (Art. 617, 618.).
„Dritul șerbirei este realmic, gice Art. 616. în fine din codul Calimach (472 Austriac), şi lucrător împrotiva fiște-cărui proprietar

a lucrului șerbitor.“—Servitutea este tot-deauna un drept imobiliar,
fiind că se esercită asupra unui fond în folosul altui fond, pe când
usufructul și usul sunt mobiliare de câte ori au de obiect un
lucru mișcător. (Vedi Tom. II. a lucrărei noastre, p. 539.)
Particularii pot să aibă o servitute asupra unui fond care ar fi
afară din comerţ, de pildă, asupra unui fond care ar face parte
din domeniul public al statului, al comunei sau al județului, sub
condițiune însă ca această

servitute

să nu împedica

destinaţiunea

fondului. Laurent. VII. 130 urm. și VIII. 92. Toullier D. II (parte
1) 473 urm.— Astfel, locurile inferioare care ar -fi afară din comerţ,
precum sunt, de esemplu, uliţile și pieţele publice, sunt supuse a primi

apele ce. curg firește din locurile superioare ale particularilor. (Art.
578.) Tot astfel, proprietarul este în drept a face ca apele de ploi
să se

scurgă

de

pe

casă

în uliţă,

(Art. 615.)

prietarii care clădesc pe calea publică sau

01

fluviu navigabil sau plutitor dobândesc

pe

De

asemene,

pro-

marginea unui rîu

o adevărată

asupra fondului care se găsește afară din comerţ,

servitute

căci prin faptul

clădirei ei usează de dreptul lor. (Comp. Tom. II. p. 417, nota 2).
Comuna

va putea, ce e

dreptul, să

desființeze uliţa şi să

vândă

locul, însă sub iudatorire de a despăgubi pe acei care ar fi dobândit o
servitute asupra ei. Comp.

Laurent. VIL. 151 urm.

Comuna

ar

fi

„însă scutită de despăgubiri când particularii ar fi clădit fără nici
un drept, ci numai prin toleranţă sau îngăduire, și chiar în pute-

rea unei concesiuni sau autorisaţiuni formale, asemene autorisaţiuni

neconferind nici un drept acelui care le dobândește. Laurent. VII.
135, — Particularii ar putea dobândi o servitute chiar -asupra unei primblări publice, precum ar fi o grădină, un parc ete., întru
cât. această servitute n'ar împedica, destinaţiunea fondului. Laurent.
VII. 138. — Contră. Demol. XII. 698 şi Curte Poitiers. Rep. Dalloz.
Servitude. 67.—Ninic n'ar împedica de asemene pe particulari de a »

Bunurile care
compun domeniul curoanti,

dobândi un drept de trecere prin
un ciinitir, bine înţăles în partea,
acea care nu este destinată la înmormântări. (Laurunt. VII. 140.)
In privința dobândirei comunităţei zidului unei închisori, unei biserici, sau altui edificiu public, vedi infră, esplic. Art. 598.
In privinţa bunurilor care compun domeniul coroanei, Art. 5 din
legea de la 10 luniu 1884 prevede că aceste bunuri nu pot fi nică
vândute, nici schimbate, nici dăruite, nici ipotecate, nică supuse la

CARACTERUL
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3

la alt proprietar.) Ori ce servitute reală presupune deci două fonduri
aparținând la doi proprietari deosebiți (Art. 517,576, 638), pentru

că: nemini res sua, servit. ?) (L. 26. Dig. Lib. 8 Tit. 2.) Fondul sau
proprietatea căruia servitutea este datorită se numeşte fondul do-

minant (proediwm dominans) sau stăpânitor, după codul Calimach, Fondul stăpâear fondul care datoreşte servitutea se numeşte fondul serviente
(Art. 620), servit (Art. 628) sau supus (Art. 631, 632), șerbitor,

după Art. 618 din codul Calimach (prodium Serviens).
Șerbirea este un drept numai din punctul de vedere activ,

"vite

a- Servituțile nu

decă în privința fondului stăpânitor ; în privinţa fondului şerbitor, bite de fond.
ea, este o sarcină care mărginește şi restrânge proprietatea a-cestui fond în folosul fondului stăpânitor, care astfel dobândeşte
0 întindere mai mare. Aceste restricţiuni pe de o parte şi întinderi

pe de alta fiind nişte

însușiri şi calități

ale

fondului,

după

cum se esprimă jurisconsultul Celsus, 3) nu pot fi vândute, închiriete și prin urmare nici ipotecate osebit de acest fond, pentru
că o calitate nu poate fi deslipită de lucru. Servituţile urmăresc
deci fondul la care ele sunt alipite, fie ca sarcină, fie ca drepturi.)

vre o altă sarcină de ori ce natură ar fi, de unde resultă că ele

nu pot în genere fi grevate de sevvituţi, soluţiune care se vede
admisă și în Francia. (Art. 74 L. din 30. Ianuar 1810 şi Art, 10
L. din 8: Noemb. 1814.) Aceste bunuri ar putea, însă fi grevate de

servitutea

legală de trecere

prevădută

de

Art.

616

urm. Aubry et

Rau. IL. $ 243, p. 505. Vedi infră şi esplic. Art. 616 urm.
In cât priveşte fondurile

care

fac parte

din domeniul

privat al Bunuri care

Statului, comunei sau judeţului (vedi Tom. II, p. 423) nu mai remâne compun donici o îndoeală că ele pot fi grevate de servituți, pentru că sunt meniul privat

')

alienabile și prescriptibile. (Art. 499, 1845.) Laur. VIL. 141 și VIII 92, 2] Statului
Servituţile reale nu
pot deci fi stabilite

unei persoane, nici asupra

Art. 721

$2

unei

din codul Olandez.

persoane,

pentru usul și utilitatea

după

cum prevede formal

Vedi înfră esplic. Art. 620.

*) Vei şi L. 10, Dig. Lib. 8. Tit. 4, unde se dice : „nemo îpse sibi
servitutem debet.“ —Proprietarul n'are înt'adevăr
tute pentru a se servi de lucrul seu, pentru că
în puterea dreptului seu de proprietate. Comp.
S* I-a pe 1878, p. 196. „La șerbirea pământului,
codul

Calimach

(474 Austriac),

se socotesc două

proprietari, din care unuia se cuvine locul
3)

locul stăpânitor.“

nevoe de o serviel are acest drept
Cas. Rom. Bulet,
dice Art. 618 din

lucruri a deosebiți

șerbitlor, ear

celui-lalt

„Quid aliud sunt jura preediorum, quam predia qualiter se habentia, ut bonitas, salubritas, amphitudo 2“ (L. 86. Dig. Lib. 50. Tit. 16.)
*)
Demolombe. XII. 670, 847. Laurent, VII. 152. Anbry et Rau. II. Deosebirîne

$ 247, p. 537. Arntz. [.:1190, „Nu poate cineva din însuși a sa tre dreptul
putere, dice Art. 633 din codul Calimach (485 Austriac), să deose- aro
bească nici un fel de şerbire de la lucrul şerbitor, nici să o mute

la alt lucru sau la altă persoană.“-—La Romani, din contra, servituţile rurale, vie, itineris, actus, aquceductus, etc. puteau fi despărțite de fundul dominant, pentru că puteau fi de un folos oare
care pentru fondurile vecine. (L. 12. Pr. Dig. Lib. 20. Tit. 1.)

etil

”

CODUL

Nu

Transmiterea
servituţei,

se poate

CIVIL.—CARTEA

de

asemene

I.—TIT.

constitui

un

IV.—ART. 576.

-

usufruet

o servitute

sau

asupra, unei alte servituţi (servitus servitutis esse non potest), pe
când am vădut (Tom. II. p. 570) că se poate foarte bine constitui un usufruct asupra unui alt usufruct.
In fine, o altă consecință a realităţei servituţilor este că servitutea activă sau pasivă se transmite o dată cu fondul la care
ea, este

alipită,

chiar

dacă

actul translativ

de

proprietate

n'ar

face nici o menţiune despre dânsa, etiamsi nihil dictum sit (|.
47. Dig. Lib. 18 Tit.1), căcă calităţile fondului remân alipite la
acest fond in ori care mâni el ar trece. 1)
Consecințele . Din împrejurarea că servitutea se datorește de iucru,
ear nu
împrejurărei
de
persoană,
resultă
următoarele
consecinți
:
1%)
Ea
se
stânge
prin
că servitutea
se datorește destrucțiunea lucrului, însă este contra naturei sale de a înceta
de lucru.
prin moartea proprietarului; 2%) Servitutea nu consistă din partea
proprietarului fondului şerbitor de cât în obligaţiunea de a suferi
esercițiul

dreptului

de

servitute

şi a nu face ce-va, ear nu în obli-

gațiunea de a face sau de a da un lucru determinat, căci un fond
nu poate să fie obligat a da sau a face.2) (Vedi cu t6te aceste
Art. 631.) Astfel, eu m'aş putea impune proprietarului fondului

vecin, cu titlul de servitute, sarcina de a face plantațiuni sau de a,
scoate

din

pământ

pe

acele esistente,

spre

a'mi

face

vederea maj

plăcută, ut viridia tollat, aut ameniorem prospectum prestet, aut
Numai

servituţile urbane fgni

immittendi,

oneris

puteau fi despărțite de fond : „Jura praediorum

ferendi,

etc.

urbanorum

nu

pig-

nori dari non possunt: îgitur nec convenire possunt, ut hypotece
sint.“ L.11 $ 3. Dig. loco cit. de pignoribus et hypothecis.

')

Demolombe; XII. 670. Laurent. VII. 153. Aubry et Rau.Il. $ 247,
p. 537.—Actul de înstrăinare nu va fi însă oposabil
treile de cât în urma transerierei lui în registrele

celor de al
tribunalului

unde este aședat imobilul. (Art. 1295, 1801 C. C. 729, 723 Pr. Civ.)

„Servituţile nu trebuesc deci confundate cu drepturile de creanță,
nici cu dreptul de proprietate suterană, superficiară (Art. 492) ori
indivisă, căci servitutea este un lucru incorporal (Art. 471), o desmembrare a proprietăţei: servitus non est pars substantie, sive

fundi, sed. accidens), pe când proprietatea suterană sau superficiară
este o adevărată parte din fond: portio aligua fundi (L. 60. Pr.
Dig. Lib. 50. Tit. 16) sive loci corpus. (L. 4. Pr. Dig. Lib. 8. Tit. 5.)
Comp.

*)

Demolombe.

XII.

671

urm.

Laurent.

VII.

153

urm.

155,

158 urm. Arntz. IL. 1057. Toullier D. 1. (parte I[) 469 bis.
„Servitutum non ea natura est, ut aliquid facial quis... sed ui ali-

quid patiatur, aut non faciat.* (L. 15 $ 1. Dig. Lib. 8Tit. 1.)
„Prin dritul şerbirei lucrurilor, dice At. 616 din codul Calimach
(472 Austriac), se îndatoreşte proprietarul unui lucru, ca spre folosul altuia să răbde sau. să nu facă ce-va din cele ce privesc cătră acel lucru.“ Comp. și Art. 630 din codul Calimach (482 Austriac) care spune același lucru în alte cuvinte. Codul Olandez are

"0 disposiţie identică. (Art. 722.) -

.
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5

în hoc, ut în suo pingat. (L. 15 $ 1. Die. Lib. 8 Tit, 1)
0
asemene convenţiune ar constitui o obligaţie, ear nu o servitute.
Servituţile reale nu sunt impuse în folosul persoanei, ca usu- Utilitatea
fructul, usul şi abitaţiunea, ci pentru usul şi utilitatea fondului. 1) fondului.
Nimene

nu poate

un tolos pentru

deci

stabili

fondul seu,

restrânsă fără o causă

o servitute

reală

pentru

proprietatea

că

binecuvântată.?)

Nu

care

este

n'ar fi de nici

nu poate fi

însă nevoe

ca

utilitatea să fie actuală, căci se poate foarte bine stipula o servitate pentru o clădire care are să se zidească în viitor, sau care
are să aparţie

de

acum înainte

Servituţile sunt perpetue,
tatea,

3

stipulatorului.3)

după cum

însă nimic n'ar împedeca

ca o

dice Domat,
servitute
N

reală

ca şi proprie- Perpetuitatea
servituților
să fie măr-

reale.

1) UnJ interes de plăcere ar» fi de ajuns pentru a se constituiy o ser2 Interes de
vitute
reală, cu

țoate că

art. 576

pare a

cere

ca

servitutea

să

aibă de efect utilitatea unui alt fond, pentru că, în asemenea caz,

valoarea fondului

stăpânitor

ar fi

mărită.

Laurent.

molombe. XII. 685. Arntz. I. 1162.
Dreptul de a vâna sau de a păscui în pădurea

unui vecin n'ar putea însă fi constituite
de drept real în favoarea fondului

cu titlul de

VII.

ori

plăcere.

144. De-

in

apele Dreptul de a

servitute ŞI vâna şi dea

megieș, pentru că acest drept pescui poate

nu aduce nici o îmbunătățire fondului stăpânitor, ci satisface nu-l Â constituit

mai gustul și plăcerea persoanei. Asemenea concesiuni ar putea, Vitute reală?
după împrejurări, să producă numai efectele unui drept de us sau Controversă.
de locaţiune. Demolombe. XII. 686. Marcad€. IL. 645, 646. Arntz.
1. 1161. Aubry et Rau. Il. $ 247, p. 535. Ducaurroy. II. 341.—Contră.

Laurent. VII. 146. Cas, Fr. D. P. 60. 1. 14.Comp. și D.P. 1871.

1. 49—Art, 623 lit. D (477 Austriac) cuprinde între șerbirile moşieneşti dreptul de a vena, de a pescui și de a prinde păseri.
Aceiași soluţiune mi se pare admisibilă în privinţa concesiunei care Dreptul de
ar conferi proprietarului.
vecin dteptul de a se primbla saii de aa se primbla,
şede la masă într'o grădină, de a culege fructe și flori ete. (Demoetc.
lombe. XII. 687. Aubry et Rau. Îl. $- 247, p. 535), cu atât mai
mult cu cât aceiași soluțiune era admisă și în dreptul Roman:
„at pomum decerpere liceat, et ut spatiari, et ut cenare în alieno
possimus, servitus împoni non potest.“ (L. 8. Pr. Dig. Lib. 8 Tit. 1.)
„Servitutea reală trebue să aducă un folos nu numai proprietaru„lui actual, dar însuși fondului stăpânitor (Laurent VII. 145), Şi acest folos nu trebue să fie întâmplător, nici trecător, ci statornice şi
vecinic.- Demolombe. XII. 678. Bonachi. II. p. 214. Dacă servitutea,
nu aduce nici un folos fondului, ea este nulă şi nu produce nici un
efect:

„(Juotiens nec hominum,

nec praediorum servitutes sunt, qunia

nihil vicinorun interest, non valent.“ (L. 15. Pr. Dig. Lih. 8.
Tit. 1.) Pentru ca servitutea să nu producă nici un efect, lipsa de
interes

trebue

să fie manifestă,

căci servitutea

ar fi validă când u-

tilitatea ar fi cu putinţă, fie chiar întrun timp depărtat: pet si
non utilis sit, Quvdam enim debere habere possumus, quumwis ea nobis
utilia non

sunt.“

(1.

19 in fine. Dig. loco cit.) Comp. Demol. XII 691.

Demol. XII. 694. Laurent. VIII. 171. Avntz. J. 1170. Toull. D. IL.
578. „Futuro quoque adificio, quod. nondum est, vel imponi vel adquiri servitus potest.“ (L. 23 $ 1. Dig. Lib. 8. Tit. 2.)

CODUL

CIVIL.—CARTEA

II.—TIT.

IV.—ART.

576.

ginită la viaţa proprietarului, căci, ca şi proprietatea, servituţile
nu sunt prin esență, ci numai prin natura lor vecinice.!)
RescumparaDin principiul că servituţile au un caracter de vecinicie resultă
rea, servitu-

ților.

că ele nu

sunt

supuse

permisă prin o anume
Din

principiul

rescumpărărei,

dacă rescumparărea n'a fost

clausă.?)

că servitutea

reală

nu

se datorește

persoanei ci

fondului, resultță următoarele consecinți: 1%) noul proprietar al
fondului stăpânitor ar putea să useze de dreptul de servitute, chiar

dacă în actul de înstrăinare al fondului nu sar dice nimic
pre

dânsa,

căci servitutea,

reală

este

o

calitate

a

des-

proprietăţei.

(Vedi supră, p. 3); 2%) servitutea reală nu se stânge prin moartea
Indivisibili- constituitorului ei; 30) ea se datorește, pe de o parte, întregului
tatea servituților reale. fond săpânitor şi fie cărei părți din acest fond, omnibus ejus
partibus (L. 23 $ 3. Dig. Lib. 8. Tit. 3), ear pe de altă parte,
ea este datorită de întregul fond şerbitor şi de fie care parte
din acest fond. ... fa diffusa est, ut omnes gleba serviant. (L. 13
Ş 1. Dig. loco cit.) Servitutea este deci prin esenţa sa indivisibilă,
ceea, ce n'o împedică de a fi mărginită în eserciţiul ei, din punc-

tul de vedere al timpului, al locului și al modului. 5) (Vegi esplic.

')

Demolombe. XII. 703, 1053, 1054. Laurent. VIL. 154, şi VIII, 333.
Aubry et Rau. II. $ 247,p. 538. Toullier D. IL. 602 și 683. Servituţile personale sunt din contra prin esenţa lor vremelnice și viagere.

i)

:)

(Art.

557,

565.)

Din

acest

punet

de vedere,

servituţile

se

deosebesc de drepturile de creanţă sau obligaţiuni care se stâng
prin esecuţiunea lor. Comp. Laurent. VII. 155..
Aubry et Rau. II. $ 247, p. 538. Demol. XII. 1055.Laurent. VIII.
333. Vedi cu toate aceste Ant. 9 din legea rurală de la 1864 care
admite rescumpararea dreptului la pădure ce aii sătenii de pe moşiile din Moldova după art. 44 al legei muntelui şi cei de pe moşiile din ţara Românească în virtutea Art. 140 $ 4 din legea de
la 23 April 1851. Vegi legea muntelui în manualul administr. Tom.
I. p. 423—430, ear legea Valachiei, în codul Caragea, ediţia Brăiloiu, p. 272. Comp. şi Tom. II. a lucrărei noastre p. 668.
Comp. Demolombe. XII. 701. Laurent. VIL. 156,157. Arntz, |. 1163.
Vedi cu toate acestea 'Toullier D. III. (partea 11.) 784 urm. și Pardessus, Servefudes, 22. urm. și 63 urm., după care servituţile, ca

şi ori care drepturi, ar fi divisibile

de câte ori faptul

care

le con-

stitue ar fi și el susceptibil de divisiune. Această părere se întemeiează pe autoritatea lui Dumoulin, călăuzul lui Pothier. Comp. şi

Art. 634 din codul Calimach (485 Austriac), unde se dice: „Tot
dritul şi toată însărcinarea, șerbirei sunt nedespărțile.
Aşa, dar,

dacă Jocul la care este lipit dritul șerbirei se va mări, sau se
va mMicşura, ori se va împărţi, dritul acesta nu se mută, nici se
împarte.“ Vedi şi art. 1127 din acelaşi cod (844 Austriac), unde se
dice:

„șerbirile nu se împart.“

Nu trebue însă să confundăm indivisibilitatea dreptului şerbirei
cu îndivisibilitatea, faptului prin care ea se esercită, căci sunt ca-

sui în care eserciţiul servituței este divisibil. Vei Art. 633 şi 642,

CLASIFICAREA

SERVITUȚILOR.—ART.

577.

-
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633. Veţi şi Art. 641, 642, 643.) 4” Fondul şerbitor trebue să fie

destul de apropiet de fondul stăpânitor pentru că acest din urmă
să poată trage folosul sau plăcerea care face obiectul servituţei.
Nu este însă numai de cât nevoe ca amândouă fondurile să fie
unul lângă altul, căci servitutea ar putea să aibă loc chiar dacă,
ele ar fi deosebite prin un alt fond intermediar. Pentru a rădica
ori ce îndoeală în această privinţă, consiliul de Stat a șters din
redacţiunea

definitivă,

dapă

propunerea tribunatului, cuvântul vecin

care figura în proiectul primitiv. !).
|
Inainte de a trece la esplic. Art. 577, trebue să observăm că Art. 638 fr.

Art.

638

din

codul francez

prevede

că:

„la servitude

mâtabliţ

aucune preeminence d'un heritage sur Paulre.“
Acest tecst reprodus în codul Olandez, s'a eliminat, şi cu drept cuvânt, atât de
legiuitorul nostra, cât și de acel Italian, pentru că nimene nu se
gândeşte a restabili servituţile feodale desființate prin revoluţiu„nea nemuritoare de la începutul acestui secol,

Clninat:

Clasificarea servituţilor.
Art. 517
— Servituţit
. e isvorăsc sau din situațiunea naturală a locuvilor, sau din oblgaţiunea impusă de lege, 2) sau din convențiunea
din-

tre proprietari. ?) (Art. 518. 578 urm. 586—589, 620 urm.

Art. 16 L. poliţiei rurale din 25 dechembrie

Servituţile

se -ştabilesc

prin

mului, după cum se esprimă

lege sau

Art.

518

99 C.C.

1868. Art. 639 C. Fr.)

prin

în

faptul

ori

voinţa

0- Critică laa

privinţa usufructului, dresa legiui-

In loc de a esprima această idee cu precisiune, după cum face
codul Italian, Art. 577 împarte servituţile reale în trei categorii:

1” servituţile care isvorăsc din

situaţiunea

naturală

”

a locurilor,

adecă servituţile natarale sau firești: 20 servituţile legale; 3% şi
servituţile stabilite prin faptul omului. Această divisiune este însă
inesactă, pentru că natura singură nu poate să înființeze o servitute fără intervenţiunea, legei. Servituţile pe care codul le numeşte naturale sunt deci legale. Prin urmare, nu esistă de cât
două feluri de servituţi reale: servituţile legale, în care întră şi
acele naturale, și servituţile stabilite prin voința proprietarilor,
5). Locr. IV. p. 173. Laurent. VII, 143. „Non est vera 0pinio eorum
dicea Dumoulin, qui putant predium medium împedire constitutionem

servitutis.“—Și la Romani, nu se cerea ca fondurile se fie alipite

*)
9%)

unul de altul, ci numai să fie vecine. Comp. L. 5 $ 1. Dig. Lib. 8. Tit. 3.
Sau mai bine dis din lege, după cum se esprimă rubrica cap. IL. Inesactitate
.
Sau mai bine dis din fapta ori voința omului, (Comp. Art. 518),Altă inesacdel fatto dell uomo, după cum se Psprimă Art. 532 din codul Itactitde ate
teest.
lian și chiar legiuitorul
nostru în! rubrica cap. III, căci servituţile
nu se stabilesc numai prin convenţiuni (Art. 969 urm.), ci încă prin
„testament, donaţiune,
prin prescripţie (Art. 623), şi prin destinaţiunea
s
proprietarului, (Art, 625.) -

CODUL

CIVIL —CARTEA. 11.—TIT. IV.—ART. 577.

Servituţile care isvorăse din situaţiunea,

locurilor numai întru a-

tâta pot fi numite naturale, întru cât sunt de o absolută necesitate.
Caracterul
servituților
naturale şi
legale. Quasiservituți.

Eată

însă

o altă critică adresată

legiuitorului

care

are

o

în-

semnătate .mulf. mai mare. Servituţile aşa gdise naturale şi legale
nu sunt, cu toață părerea contrarie a D-lui Degr€ (vedi Dreptul
pe 1889, No. 2), nişte adevărate servituţi în puterea cuvântului,
pentru că ele nu constituesc o modificaţiune a proprietăţei şi o
derogațiune

la dreptul

comun,

ci mai degrabă nişte sarcini impuse

tuturor proprietăţilor, sau niște restricțiuni la dreptul de proprietate în genere. Unele din aceste disposiţiuni nică nu impun vre o
sarcină, ci numai consfințăsc dreptul de proprietate. (Vedi, de
pildă, Art. 519, 584, 585 etc.) Altele din aceste disposițiuni
impun oare care sarcini, precum este, de pildă, Art. 578, insă
aceste

sarcini nu

constituesc

o

servitute

propriu

disă, pentru

că

ele fiind impuse tuțuror proprietăţilor în genere care sunt în aceeaşi situațiune, nu formeaza o escepţiune la dreptul comun, ci
constituesc din contra dreptul comun al proprietăţei. 1) Servitutea,
fiind o modificațiune.a proprietăţei, după cum se află ea organisată de lege, numai faptul sau voinţa omului poate so stabilească.
Adevăratele servituți sunt deci numai acele statornicite prin voința proprietarului, căci numai printr'nsele se modifică regimul
proprietăței și se face o derogaţiune la dreptul comun. ?) Drepturile pe care legiuitorul le numeşte servifuți naturale şi legale
nu sunt însă nişte sarcini personale, ci nişte drepturi reale de o
natură specială, viște guasi-servituți, după cum le numeau jurisconsulții Romani, cărora prin urmare se vor aplica toate regulele

privitoare la drepturile reale. 2)

:)
w
=

'Pranscrierea
servituţilor.

Art. 722,723
Pr. Civ.

Consecințele
realităţei sar"cinei.

Codul Olandez a ţinut cont de această critică, făcând să figureze
servituţile naturale şi legale întrun titlu a parte, sub rubrica:
despre drepturile și obligaţiunele între proprietarii fondurilor vecine.

2

Din împrejurarea că, numai. servituţile stabilite prin faptul omului
(Art. 620 urm.) sunt adevărate servituți, resultă că numai ele

trebuesc transcrise pentru a fi oposabile celor deal 3-le. (Art. 722,
723 Pr. Civ.) Comp. Bonachi. II. p. 216. Vegi și esplic. Art. 693,
Astfel, acţiunele care isvorăse din aceste sarcini sunt reale, imobiliare, și ca atare, sunt numai de competenţa judecătorului situațiunei imobilului. (Ast. 59 Pr. Civ.) Mourlon. L. 1667. Laurent. VII.
173. 174.

Demolombe.

XI.

10.

— Tot din

imprejurarea

că

aceste

sau

a unei

sarcini au un caracter real mai resultă încă că pruprietarii cari
n'ar fi ţinuţi la îndeplinirea lor de cât din causa, fondului, propter
rem, se pot, libera prin delasarea fondului care le impune sarcina.
Analogie din Art. 593 şi 632.) Laurent. loco cit. — Părăsirea fondului numai atunci par putea libera pe proprietar, când sarcina nu

Sar datori propter

rem,

ci în puterea

unei obligaţiuni

„_culpe care lar face responsabil, Demolombe.

XI.

11.

SERVITUȚI NATURALE

Princip
Art.
poate

fundamental

635 prevede
întrebuința

de

SAU

LEGALE.—ART.

de interpretare

că acel ce are un
cât după

a servituţilor.

drept de

cuprinderea

578,

servitute

titlului seu,

nu'l

fărăa pu-

tea să impovoreze fondul şerbitor, ceea ce dovedeşte că totul este
„strictîn materie de servituţi. De câte ori deci judecătorii vor fi chemați a judeca contestaţiunele dintre doi sai mai mulți proprietară relative la, o servitute, de atâte ori, ei vor trebui, la caz de
îndoială, să mărginească și să restrângă sarcina, în loc de a o
lărgi şi de a o întinde (argum. din Art. 983), pentru că obligaţiunea este o restricţie la libertate pe care legea caută iot-deauna
so

apere

şi so

înlesnească,

și în specie, servituţile restrâng

liber-

tatea fondului şerbitor, 1) „Șerbirile nu trebue să se întindă, dice
Art. 632 din codul Calimach (484 Austriac), ci mai ales să se
înmărgineze în cât eartă firea lor şisscopul pentru care s'ai rânduit.“
CAPITOLUL

|.

Despre 'servituţile ce se nase din situațiunea
Servituţi naturale sau legale.

locurilor.

Sarcinele
.pe care legiuitorul le numeşte impropriu servituți
naturale sii mecesare (şi care am vădut că sunt legale, pentru
că emană de la lege) sunt relative: 10 la ape; 2% la grăniţuirea,

proprietăţilor

vecine,

și în fine,

30 la împrejmuirea

proprietăţei.

Legiuitorul pune mai: întăi principiul că fondurile inferioare
sunt supuse a primi apele ce curg firește din fondurile superioare, fără ca mâna omului să fi contribuit la aceasta, (Arţ. 578.)

Întinderea -servituților impuse fondurilor

inferioare, -

Art. 578.-—Locurile inferioare sunt supuse a primi apele ce curg
fiveşte din locurile superioare, fără ca mâna omului sa fi contribui
t, la aceasta.—Proprietarul inferior nu poate rădica stavili ca să oprească
această scurgere.—Proprietarul superior nu poate face nici o lucrare
spre
„agravarea servitudinei fondului inferior. (Art. 579 urm. 583,
615, 622 $

1, 623, 634-—636 urm. 639 C. C. Art. 640 C. Fr)
1)

Comp. Demante. II. 552. Avntz. 1. 1186. Mourl. 1. 1848. Laurent.
VII. 175 şi VIIL. 227. Cas. Fr. Râpârt. Dalloz. Servitades. 1161. Acest princip este aplicabil chiar în privința sarcinelor reale ce resultă din situaţiunea firească a locurilor, pentru că legiuitorul pune
aceste sarcini pe un rând cu adevăratele servituți stabilite prin
faptul

omului.

Laurent.

VII. 176. Vedi, cu toate aceste, Demolombe,

„XI, 7, după care judecătorii ar trebui să aibă o putere de interpretare mai largă în privinţa servituţilor naturale, pentru că ele
sunt opera naturei, ceea

ce este inadmisibil,

Legile relative la ser-

vituțile stabilite prin voinţa omului pot fi aplicate prin analogie
și la servituțile legale. Laur. VII. 177. Aub:y et Rau II. $ 238.
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CODUL

CIVIL. -- CARTEA

II—TIT.

Fondurile inferioare, chiar acele
niul public al Statului, al comunei,
a primi apele ce curg firește din
ca mâna omului să fi contribuit la
scurgerea apelor ar produce vre o
pentru că: nimene nu poate fi ţinut

IV.—ART.

care ar face parte din domeori al judeţului 1) sunt supuse
causa, înclinărei locului, fără
aceasta,?) chiar atunci când
pagubă fondurilor inferioare,
de efectele năţurei. 5) „(Juod

') Laurent. VII. 359. Demolombe. XI. 21. Aubry
p. 487.—Contră.

578.

Pardessus. Servitudes.

et Rau. IL. $ 240,

42.—Această

servitute ar

avea loc, chiar atunci când fondul superior ar fi deosebit de acel in-

ferior printr'un drum. Aubry et Rau, Laurent, loco cit. Demol. XI.
20. Arntz. IL. 1061. Mareade. II. 583. Bonachi. II. p. 217. Cas. Er.
şi C. Paris, D. P. 52. 1. 220. D. P. 67. 1. 503. D. P. 63.2. 118.
Această soluțiune este conformă dreptului Roman: „Si tamen lex
non sit agro dicta, agri naturam esse servandam, et semper infe-

Dreptul Roman. Deosebire între
dreptul Roman şi dreptul actual.

piorem Superiori servire. L. 1 $ 23, în medio, Dig. Lib. 39 Tit.3,
- Vedi și [. 1 $ 13. Dig. loco est. Comp. Art. 620 lit. j, 621, 622,
640, 649 cod Calimach.—La Romani însă, restricţiunea impusă fondului inferior nu era o adevărată servitute, adecă un drept real
stabilit în folosul fondului superior. Proprietarul acestui fond avea
numai contra proprietarului fondului inferior o simplă acţiune personală (actio aquce pluvice arcende), spre al opri de a se opune la
scurgerea,

- Petre, năsip,
mâl, pământ

etc,

:)

firească a apelor.

In

sistemul

codului

Austriac,

această

sarcină este din contra o servitute, care consistă în non faciendo.
Această disposiție nu se aplică numai la ape, ci și la mâlul, la
petrele şi năsipul ce aduce șivoiul, sau zapada când se topeşte.
Aubry et Rau. Îl. $ 240, p. 488. Laurent. VII. 358. Demolombe.
XI. 32. Marcad. Il. 582. Proprietarul fondului inferior este de
asemene supus la surpările de tot soiul care ar proveni fireşte din
fondurile superioare. Astfel, el n'ar avea dreptul la despăgubire
pentru stricăciunele causate prin surparea şi căderea a unei porțiuni de pământ, din fondul superior, sau a unor petre care s'ar
fi răsipit firește din o stâncă. Arntz. I. 1065. Demolombe. XI. 54-59.
Curte Poitiers. D. P. 56. 2. 182. Proprietarul fondului superior
va avea însă dreptul de a revendica lucrul seu cât timp el nu s'a
incorporat fondului inferior, si non coaluerit, mec unitatem cum
terra mea. fecerit (L. 9 $ 2. Dig. Lib. 39, Tit. 2), în care” caz el
va fi obligat a repară

dauna causată

atât

prin

rădicarea

lucrului,

cât şi prin casul fortuit, de vreme ce el însuși nu primeşte conse-

Dreptul de
vedere.

cinţele acestei întâmplări. Demolombe. XI. 57. Toullier. D. VI (parte
1) 324. Comp. L. 9 $ 1 şi 3. Dig. Lib. 39. Tit 2. Proprietarul fondului superior n'ar pute însă fi obligat la rădicarea lucrului seu
de pe fondul inferior, pentru că nimene nu respunde de faptele
naturei. Demolombe. XI. 57.
Tot din situaţiunea naturală a locurilor mai resultă încă că proprietarul fondului superior are dreptul de vedere asupra fondului
inferior, fără a putea însă face vre o lucrare spre împovorarea acestei servituți. (Art. 635.) Demolombe. XI. 60, 60 bis. Curtea Orlâans. D, P. 50. 2. 7. Proprietarul inferior ar putea însă să facă
ori ce zidire pe

fondul

seu

(Art.

480), chiar

sar micşura vederea ce resultă pentru

țiunea

când

pliu

aceasta

fondul superior din situa-

firească a locurilor. Demolombe. XI. 60 ter.

SERVITUȚI NATURALE

SAU LEGALE-—ART.

578,

11

si natura aqua noceret, ea actione non continentur.*

(L. 1 $1 în

fine, Dig. Lib. 39, Tit. 3.) (Comp. şi Art. 1083.)
Tecstul

apele

care

Art. 578 fiind general, această
2:
provin

(aqua calestis),

din

scurgerea

precum şi la

.

servitute se

ploilor, sau

apele de

.

aplică laApele. la care

,

„Art. 578 este

din topirea

isvor

care

Zăpădei sau nu este

curg fireşte

aplicabil.

după cursul lor natural, fără nică o lucrare din partea omuluă. Proprietarul fondului inferior nu este însă obligat a primi apa care s'ar
scurge din streșina caselor ce s'ar afla pe fondul superior (Comp. Art.
615) (Demol. XI. 24 şi Cas. Fr. D. P. 65.1. 468), nici apa unui
isvor destupat de cătră proprietarul fondului superior. !)
Proprietarul fondului inferior nu va fi de asemene obligat aZoi, ape
care
î.
.
,
.
.
rovin din

primi zoile care s'ar scurge de pe
ar proveni din o fabrică sau din o
Proprietarul fondului inferior nu
tru a împedeca scurgerea firească a

fondul superior și apele caredică sau in.v
industrie oare care. ?)
dustrie.
poate face nică o lucrare pen- pieoiurele
apelor de pe fondul superior, lui inferior.
Y:

-

ne aquam que natura fluat, opere facto inhibeat per suum agrum
decurrere. (L. 1. $ 13. Dig. Lib. 39, Tit. 3. Comp. şi $ 6. Dig.
1)

Aubry et Rau. Il. $ 240, p. 487. Mourlon. L. 1668. Arntzl, 1062, Apa unui
i
Duranton. V. 166. Demolombe. XI. 26.— Contrâ. Laurent, VII, 363, de cătră,
ro.
„după care
servitutea

aplicațiune,

pentru

naturală prevedută de Art. 578 'şi ar primi prietarul fon-

că, în ori ce caz, apa își

urmează

natural, și proprietarul nu face de cât a deschide

cursul

pământul

seu dului supe-

carerior. Contro-

ascunde apa. — Intrun alt sistem se susține că proprietarul inferior

va trebui

să primească

apa,

plătindui-se

o despăgubire,

Versă--

când isvo-

rul a fost destupat din întâmplare, fără ca lucrările proprietarului
superior să fi avut de scop descoperirea isvorului, non data ad hoc
opera. Pardessus. 83.
— În fine, alții susțin că proprietarul fondului |.
„ inferior va fi supus servituţei prescrise de Art. 578, sub îndatorivea

bine înțăles de a

i se plăti o despăgubire,

de câte

ori

apa

nu va putea să fie închisă în pământ, şi de câte ori nui se va
putea da un alt curs. Vedi Aubry et Rau. loco cit. nota
8.
*) Demolombe. XI. 23. Arntz. [. 1062. Durant. V. 154. Ducaurroy. IlApe curgătoa-

264. Cas. Fr. D. P. 65. [.478.—Art.578 nu se aplică la apele curAri. 578
gitoare, adecă Ia fluviile sau rîurile navigabile ori nenavigâbile, căci, re.
iNaplicabil
.
deși proprieta
a opri

ru! fondului inferior nu poate rădica nici o stavilă spre

scurgerea, lor firească, fluminis naturalem cursum non aver-

tere (L. 1. Cod. Lib. . Tit. 41), totuşi el poate să facă lucrări
pentru a se apara contra inundaţiunelor sau v&rsăturilor estraordivare, chiar când aceste lucrări ar fi de natură a produce o daună
proprietarilor megieși, pentru că apărarea contra acţiunei apelor
este de drept natural. Laurent. VII. 358. Demolombe.

XI. 30. Arntz.

loco cil. Cas. Fr. şi C. Chambârry. D. P. 61. 1. 110. D.P. 68.2.
235. Comp. și Cas. Rom. Bulet. S-a 1 pe 1882, p. 26 (motivele
curței asupra punctului al IV-lea de casare.) Această soluţiune era
admisă și în dreptul Roman: „Ripam suam adewrsus rapidi amnis
impetum
munire prohibitum non est.“ |. 1. Cod. Lib. 7. Tit. 41,
Comp. L. 2 $ 9. Dig. Lib. 39. Tit. 3.—L, 1. Pr. Dig. Lib. 43.
Tit,
15, de ripa mmienda —L. 1. Pr. Dig. Lib. 43. Tit, 12.

CODUL

12

Obligaţiunele
proprietarului superior.

CIVIL.—CARTEA,

U.—TIT.

IV.—ART.

578.

loco cit.) El poate într'adevăr să'şi îngrădească proprietatea sa,
însă sub indatorire de a lăsa un loc pentru trecerea apei.)
Proprietarul fondului superior nu poate, la rândul seu, să facă
vre o lucrare care ar îngreuea servitutea fondului inferior, chiar
când ambele fonduri ar fi deosebite prin ocale publică. Aceasta
nu este de cât aplicaţiunea principiului înscris în Art. 635, după

care acel ce are un drept de servitute nu poate face nici în fondul seu, nici în fondul supus servituţei, vre o schimbare împovărătoare pentru fondul şerbitor. 2) Astfel, proprietarul superior n'ar
putea

să infecteze

apa

cu materii

puturoase

sau

vătămătoare să-

nătăţei, de pildă, topind cânipă, etc,5) nică să schimbe cursul firesc
al apelor,

adunându-le într'un

singur

loc, sau

dându-le

o scurgere

mare:€) si forte immittendo aquam aut majorem fecerit, aui
si comprimendo redundare effecit. (L. 1 $ 1. Dig. Lib. 39. Tit. 3.)
mai

“)

Laurent. VII. 364. Demolombe. XI. 22. Cas. Fr. D. P. 67. 1. 502.
— Nimic nu
micşura

sar opune însă

dauna

la facerea unor lucrări de natură

ce'i ar causa

scurgerea

apelor,

precum

a.

ar fi, bună

oară, astuparea mâncăturelor produse de şiroae, dacă asemenea lucrări ar aduce nici o pagubă fondului superior, sau fondurilor vecine. Aubry et Rau. Il. $ 240, p. 488. Demolombe. XI. 32. Proprietarul fondului inferior, în lipsă de o convenţiune espresă, nu
_este

obligat,

în virtutea Art.

578, la curățirea

șanţurilor

destinate

la scurgerea apelor de pe fondul superior, mai ales când curățirea
acestor şanţuri n'a devenit necesară prin faptul sau culpa sa.
Aubry et Rau. loco ct. Demolombe. XI. 33.—Contră. Pardessue.
92.— Proprietarul

inferior

nu

cestor şanţuri de cât atunci
pa

sau

faptul seu.

va

putea

fi

obligat la

curățirea a-

când ele ar fi fost astupate prin cul-

Demolombe.

loco ct. Laurent.

VII. 365.—Pro-

prietarul inferior va trebui însă, după părerea tuturora, să permită proprietarului superior întrarea pe fondul inferior pentru
ca el să curățe șanțurile pe socoteala lui. (Argument din Art.
630.) Aubry et Rau. ÎI. loco cit. Demolombe. XI. 33. Laurent. VII.
365. „Dicit igitur Labeo, aque pluvie arcende cum inferiore agi

posse: ut aul îpse purgarei, aut te pateretur în pristinum statum
eam
Determina-

vea, stărei primitive a, locurilor. Con-

>

redigere.“

tustas semper

troversă.

(L.

2 $ 1 în fine. Dig.

Lib.

39, Tit.

3.)

Art.

537

şi 539 din codul Italian sunt esprese în această privinţă.
Cum se va determina însă starea primitivă a locurilor? După Demolombe (XI. 35), starea care va fi esistat peste 30 de ani trebue să fie privită ca constituind starea naturală a locurilor: Vepro lege habetur,

Pr. Dig. Lib. 39. Tit. 3. Comp.

gice

jurisconsultul

Paulus.

(L. 2.

şi L. 26. Dig. loco cit.) După Lau-

rent însă (VII. 367), totul se va reduce la o cestiune de fapt care
se va aprecia în mod suveran de instanţele de fond, ceea ce mi
se pare mult mai juridic, pentru că presumţiunea pe care Demo-

2

lombe voește s'o introducă în lege n'a fost admisă de legiuitor.
Demolombe. XI. 36. Laurent. VII. 368. Aubry et Rau. Il. $ 240,
p. 489. „Si tamen aquam conrivai, vel si spurcam quis imntittat,
posse eum impediri plerisque placuit.“

3)

(ÎL, 3. Pr. Dig. Lib. 39. Tit. 3.

Demolombe. XI. 36. Laurent. VII. 369. Aubry et Rau. loco cet. ——
Proprietarul superior ar putea însă să întrebuințeze după usul
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In. ori ce caz, de câte ori proprietarul inferior ar fi făcut oare Restabili
rea
e

N
:
care lucrări pentru a , opria scurgerea
locului în
apelor, sau proprietarul
SU- starea
de mai
perior ar fi îngreuet servitutea fondului inferior, partea lesată
ar înainte. Drep-

fi în drept a cere, fiepe cale
de acţiune petitorie, ca lucrurile
mai înainte, !) proprietarul care
împrejurări, fi condamnat şi la
Dacă

autorul

lucrărilor

nu

de acţiune posesorie, fie pe caletil părței lesă fie restabilite în starea lor de
ar fi în culpă putând chiar, după
daune interese. ?

este cunoscut,

dărimarea

lor se va

face cu cheltueala aceluia căruia ele trebueaii să folosească, după
regula: .îs fecit cui prodest. (Comp. L. 6 $ 7. Dig. Lib. 39. Tit. 3.)

Servitutea stabilită de art. 578

fiind de interes

privat poate Modificarea

fi modificată, adecă impovorată, restrânsă, sau chiar cu totul
des- servituței.
ființată prin convenţiunea părţilor, sau prin destinaţiunea
proprietarului, fiind că acestă destinațiune înlocueşte titlul (Art.
625),
și. chiar prin prescripţia de: 30 de ani (Art. 623, 639) dacă
posesiunea întruneşte elementele prescrise de Art. 1847, căci
prescripția presupune esistența unei convențiuni tacite. 3)
locului apa la lucrările neapărate sau macar folositoare pentru cul-

tivarea

fondului

seu,

făcând,

bună

oară,

şanţuri

sau

jgheaburi

(fossas agvi colendi causa), spre a'și face o recoltă mai mănoasă.
Legiuitorul n'a înțăles decia opri de cât lucrările care n'ar fi folositoare la esploatarea fondului. Laurent. VIL. 370. Deinol, XI. 39.
Aubry et Rau. loco cit. Arntz. |. 1064. Comp. |. 1 $ 3—8şi 15,
L,
2 $9 și L. 24. Dig. Lib. 39, Tit. 3. — Proprietarul superior ar

putea de asemene

dii, să'și

_

în interesul

cultivărei fondului

seu să facă clă-

petruească ograda etc., chiar când asemene

lucrări ar

aduce vre o jignire fondului inferior. Demolombe. XI. 39. Laurent.
VII. 370. Comp. Cas. Fr. D. P. 48.1. 154. D. P.66.1 2172.
—
Contră. Aubry et Rau. $ 240, p. 489, nota 21, care nu conferă

Proprietarului

dreptul

de a face construcțiuni.—
Tot

astfel, proprie-

„tarul superior ar putea să schimbe modul de esploatare a
fondului
seu, schimbând de esemplu un iaz în pământ de atătură, dacă această
schimbare n'ar pricinui o daună reală fondului inferior. Cas,
Fr.

D. P. 87. 1.203.

Cestiunea însă de a se şti dacă proprietarul su-

perior poate sau nu să facă în sens invers un eaz dintr'un
pământ
1)

de arătură este mai delicată. V. Repârt. Dalloz. Servit. 85. Fauz. 261.
Demolombe.

XI. 45.

Boileux.

II.

p. 816.-—Această

acţiune

ar pu-

sicut în

damni

tea fi esercitată chiar dacă lucrările proprietarului n'ar fi produs
„încă nici o daună, singura temere a unei daune posibile fiind
de
ajuns. Demol. XI. 46. „ec autem actio locum habet, în dammno non
dum facto: opere tamen jam facto, hoc est, de eo opere, ex
quo
damnum limetur L. 1 $ 1 ab înitio. Dig. Lib. 39. Tit. 3.
Vegi
Şi L. 14

$ 2, unde

se

dice:

„In

hoc

judicium,

infecti, faturum damnum venit.“
*) Aceste daune se vor datori din diua pricinuirei pagubei, fără
ca
autorul lucrărilor să fi fost pus în întârgiere, Art. 1081 nefiind aplicabil la obligaţiunele care se nasc din delicte sau quasidelicte. Demolombe. XI. 50.—Contră. 'Toullier D. II (parte 1)
510.
2) Aubry et Rau. IL. $ 240, p. 490, Laur. VIL. 372-374. Demol.
XI. 48, 49.
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proprietatea

şi usul

apelor.

Sub această rubrică ne vom ocupa: 1” despre apele de isvor;
2% despre apele de ploae, și 3” despre apele curgătoare.

1% Despre apele de îsvor.
Art. 579.--Cel ce are un isvor pe proprietatea sa poate face ori ce
întrebuințare cu dânsul, fără însă a vatama dreptul ce proprietarul fondului

inferior are dobândit

sau prin vre-un

titlu sau

prin prescripţiune

(şi trebue adaos, sau prin destinațiuna proprietarului) asupra acelui isvor.
(Art. 480, 489, 491, 580, 583, 622, 623,
1890, 1894, 1911 C. 0. Art. 641 C, Fr)

625 urm.

636

urm.

639

urm.

Art. 580.—In acest caz, prescripțiunea nu se poate dobândi de cât
prin o folosință neîntreruptă in timp de 30 de ani, socotiți din diua
când

proprietarul

fondului

inferior a

făcut și a servârșit

lucrări

apa-

rente, destinate a înlesni trecerea și scurgerea apei în proprietatea
(Art. 579,

622, 623,

1846,

1849,

1890,

Art. 581. — Proprietarul isvorului nu
vorul

dă apa trebuincioasă

locuitorilor

1894,

poate
unei

sa.

1911. C. C. Art.642 C. Fr.)

schimba, cursul când îs-

comuni,

unui

sât sau cătun.

(Art. 480, 491, 579, 586, 587, 1890 C. C. Art. 356 Cod. Pen. Ast. 75

$ 8. Pr. Civ. Art. 19. L, rurală din 1864. Art. 643
Art.

579, departe

de

a avea

de

scop

C. Fr. modificat.)

înființarea

unei servituţi,

nu este de cât o consecință a dreptului de proprieţate; ca atare
deci, locul firesc al acestui tecst nu era aici, ci la titlul II a presentei cărți. Proprietatea pămentului cuprindând într'adevăr atât
proprietatea suprafeţei cât și a subfefei (Art. 489), urmează ca
consecință

că

proprietarul

unui pământ

este proprietarul isvorului

ascuns in lăuntru. ') In acest sens legile Romane diceau că isvorul este o parte a fondului.) Propietarul unui fond poate deci .
să facă ori ce lucrări pentru a reţinea apa pe fondul seu și pentru a o împedeca de a se scurge pe fondurile vecine,?) putând
chiar să astupe isvorul, sau să abată cursul firesc al apei, ?) fără
"5

Isvorul sau obârşia este locul de unde apa își trage origina saşi
esă în faţa pământului: „Caput aqua illud est unde aqua nastitur... ubi primum, emergil. “ (L.1 $ 8. Dig. Lib. 43. Tit. 20.)—Art,
579 se aplică nu numai la isvoare, dar și la apele suterane, sau
la vinele isvoarelor ce se găsesc sub pământ. Demolombe. XI. 65.
2) Portio enim agri videtur aqua viva. (L. 11, ear nu L. 2, după cum
din eroare citează mai toți autorii, Pr. Dig. Lib. 43, Tit, 24.)
3) EI va putea să useze de dreptul seu de proprietate în mod absolut, chiar dacă apa de care proprietarii megieși ar avea neapărată nevoe nuw'i ar aduce lui nici un folos real. Demolombe. XI.
66. Laurent. VII. 188.—Contră. Pardessus, 78, care întemeindu-se
pe discuţia urmată în consiliul de Stat, susţine că astădi, ca și la
Romani, proprietarul n'ar putea să reţie apa "fără nici un folos, numai

în interesul

de a dauna -pe vecini:

„si non

animo

vicino

no-

cendi, sed suum agrum meliorem faciendi id fecit.“ (L. 1 Ş 12
în fine. Dig. Lib. 39. Tit. 3.)
4) Proprietarul isvorului va putea să abată cursul apei, chiar când
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ca proprietarul megieș să poată face vre-o pretenţie,

dobândit

vre-o

servitute

asupra

acestui

isvor.

Mai

dacă el n'a
mult

de

cât

atâta, proprietarul isvorului va putea, în lipsa unei servitu
ţi do- bândite de cătră fondul megieş să tae pe fondul seu
vinele isvoarelor care ar alimenta alte proprietăţi, pentru că
prin aceasta
el par face de cât a usa de dreptul seu. :) Propri
etatea unui
isvor este deci absolută ca ori și care proprietate
în genere
(Art. 480), proprietarul având facultatea de a usa
şi chiar dea
abusa de dreptul seu, fără ca justiția sau admini
straţia să se
poată

amesteca

pentru

a

reglementa

contestațiunele

ficulari, această putere reglementară a tribunalelor
misă de cât: pentru apele curgătoare. ) (Art. 583.)
Apa

ce

trece

peste

hotarul

proprietarului

dintre

par-

nefiind ad-

locului

se Proprietarul
află isvorul încetează de a% mai aparţine, şi se cuvine,pe în ccre
putere
a
a
pl
dreptului

de

accesiune, acelora pe a cărora proprietate
trat, de unde resultă că proprietarul isvorului nu mai are ea a în- dea dispune
dreptul eta
absolut de a dispune de 'apă în afară de fondul unde
ace
afarăst
de fonisvor a luat naștere, znde agua nascitur et primum emergi
t
(L.
În
seu.
1 $ 8. Dig. Lib. 43 Tit. 20), apa devenind în asemen
e caz 0
apă curgătoare

asupra

căreia proprietarii

mărginași

nu

mai

au
un drept absolut. (Art. 582.) Deci, dacă propri
etarul isvorului
“are un fond mărginaş deosebit prin alte fondur
i la acel în care

ea Sar întâlni şi sar confaride cu un riu sau fluviu
navigabil,

)

pentru că legea nu face nici o deosebire în aceast
ă privință. Ducaurroy.
II. 267. Laurent. VII. 183.—Contră. Cas, Er. şi
Curtea din Rouen. D.
P. 54. 1. 301. D. P. 57.2. 181.

Laurent. VII. 186. Demolombe. XI. 65. „În domo
mea puteum ape70, Quo aperto vene putea tui precise sunt: an
tenear ? Ait. Trebatius, non teneri me damni infectii; neque enim
existimari operis
mei vitio damnum tibi dari in ea re, în qua jure
meo usus sum,“
([. 24 $ 12. Dig.-Lib. 39. Tit. 2. Comp. şi
L. 1 $ 13, precum
şi L. 21. Dig. Lib. 39. Tit, 3, de aqua, et aque
plwie arcende.)
*) Laurent. VII. 179, 180 343 C. Pau. D. P.
57. 2. 139.—Contră.
Pardessus. Serbitudes, 93, 94, 98, care întem
eindu-se pe legile
speciale ce
reglementară

nu esistă la noi, admite și în
din partea administraţiunei.

asemine
Această

caz o putere
putere regle-

mentară -a tribunalelor ar fi admisibilă numai
atunci când apa n'ar
fi întrebuințată de cătră proprietarul isvorului
și ar forma o apă
curgătoare. Laurent. VII. 233, 343.
Din împrejurarea că proprietarul are un drept
absolut asupr& Proprietarul
isvorului nu result

ă însă că el ar putea să
şi să corupă nu poate să
„apă, de câte ori el o transmite proprietarilor strice
inferiori, pentru că Străce sau să
aceasta ar însemna a îngreuea

servitutea fondului inferior, ceea ce
este oprit prin Art. 578.—Proprietarul n'ar fi
de
a altera apa, chiar dacă el ar întrebuința-o toată, asemne în drept
de câte ori ase- |
mene alteraţiune ar fi vătămătoare sănătăţei public
e, pentru că
ori cât de absolut ar fi dreptul proprietarului,
el
promită salubritatea publică. Laurent. VIL 181. Comp. nu poate să comD. P. 45. 2.168.

pă

apa.

" GODUL
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mare
isvorul a luat naştere, el nu are asupra apei un drept mai
este
mai
nu
are
curgăto
apă
această
căci
de cât ceilalți mărginași,
Regulele

Escepţinni la

sus

mai

primesc

espuse

|

cum era isvorul. $)

un accesoriu al fondului seu, după

înteme-

una

două escepţiuni:

principiile deiată pe interesul privat, ear alta pe interesul public, ceea ce în-

semnează că proprietarul isvorului nu poate să dispue de dânsul
după bunul seu plac: 10 când proprietarul fondului inferior sau
chiar a unul alt fond megieş care n'ar fi inferior ar fi dobândit.
un drept asupra isvorului (Art. 579, 580); 20 când apa isvorului
ar fi trebuincioasă locuitorilor unei comuni, unui sat, sau unui
cătun. (Art. 581.) In ambele casuri, fondul stăpânitor devine șerbitor, ear servitutea, din naturală ce era, se preschimbă în servitute stabilită prin
Dobândirea

A)

-

omului.

faptul

drept

a unul

din partea proprietăârului megieş
asupra isvorulul. (Art. 579, 580.)

Proprietarul fondului megieș, fie el sau nu inferior, poate să
dobândească un drept asupra isvorului: 1 prin titlu sau convenţiune ; 2% prin prescripţie; 3* şi în fine, prin destinaţiunea proprietarului, cu toate că legea

în această din urmă

este mută

privinţă.

Titlul este o concesiune voluntară din partea proprietarului isDobândirea
vii, adecă cu , titlu , oneros sau gratuit, fie prin
,
unui drept vorului, fie între
.
asupra isvorului prin testament, prin care se deroagă la dreptul seu absolut de a în-

tila.

Preseripţie.

Art. 50.

ţrebuinţa apa după bunul seu plac. ?)
fondului

Proprietarul

poate

megieș

să dobândească un

drept

a-

supra isvorului nu numai prin titlu, dar și prin prescripţie, ) însă
5) Laurent VII. 184, 185, 191. Demolombe. XI. 64. Cas. Fr. D. P. 49.
„1. 120.— Vegi, cu toate aceste, Cas. Fr. D. P. 63. 1. 127.

Astfel, proprietarul unui isvor poate să se oblige cătră proprietarii
190), a nu
megieși a nu tăea vinele ăcestui isvor: (Laurent. VII.

întrebuința toată apa, a o lăsa să se scurgă
etc. Casaţiunea

determinat

franceză

(D. P. 54.

fond

un

pe

anume

1. 30l şi D.P.

56.

1. 345) a decis că proprietarul unui isvor poate să dispue

de el,

am

vădut,

cedând apele proprietarului inferior în totul sau în parte; această
soluțiune

este însă prea

absolută,

pentru

că, după

cât

proprietarul isvorului nare dreptul de al întrebuința în mod absolut, de cât în limitele fondului seu, căci afară din aceste limite,
el întâlnește un drept egal cu al seu, acel al mărginașilor apei

curgătoare formată prin isvor. (V. zupră, p. 15.) Proprietarul
putea

Dreptul Roman și dreptul

vechii.

deci să cedeze

nele în care îl
multe drepturi
*) Și la Romani,
dinară, şi după
usucapiunea

seu altora,

însă numai

va

în condiţiu-

posedă el însuși, căci nu putem ceda altora mai
de cât avem noi înșine. Comp. Laurent. VII. 191 urm.
servituţile se puteau dobândi prin usucapiunea orunii chiar prin acea estraordinară, însă pentru

ordinară,

astădi, ci numai

dreptul

posesiunea

nu trebuea

să ție 30 de

ani ca

10 ani între acei de faţăşi 20 de ani între ab-

senți. (L. 10. Pr. Dig. Lib. 8, Tit. 5 și L, 12

$1,3

şi 4. Cod.

pi

2
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pentru ca prescripția să fie îndeplinită, nu este
de ajuns ca apa
„să se scurgă pe acest fond 30 de ani, căci aseme
ne scurgere constituind. din partea proprietarului isvorului o abste
nţiune facultativă a dreptului seu, actele facultative nu pot
să servească de
temei nici la posesiune, nici la prescripție. :)
(Art. 1853 $ 2.)
Pentru ca prescripția- se fie îndeplinită, se cer
următoarele con- Condiţiuni
diţiuni: 19 proprietarul fondului inferior sau
macar megieş trebue e penru
să fi manifestat, prin anume lucrări intențiunea de a'și însuşi
juresă se îndepliaccessionis cursul apei de care el s'a folosit; ?)
20 lucrările prac- Moase Art.
ticate de dânsul 3) trebue să servească la trecerea
și scurgerea apei
în proprietatea sa, adecă să'i aducă un folos
oare care; 4) 3 lucrările trebue să fie aparente, adecă să fi putut
fi cunoscute de
„ Lib. 7. Tit. 33)— După Art. 1927 din codul Calim
ach (1469 Aust.
modificat), şerhirile și alte deosebite drituri care
le a întrebuințat
"cineva pe faţa unui loc străin, se dobândese
prin stăpânirea de
10 sau 20 de ani, afară de şerbirea de a scoate
proprietarului locului, care se dobândește în curge apă cu ştirea
re de: trei ani,
!) Prescripția v'ar fi îndeplinită contra proprietar
ului isvorului, chiar
. dacă proprietarul fondului megieș ar fi întreb
uințat 30 de ani în
mod

continuu

și neîntrerupt

apa

care ar fi curs

„5, pentru că asemene întrebuințare fiind consecința pe proprietatea,
îugăduirei proprietarului isvorului, 'actele de pură toleranță,
ca şi acele facultative, nu pot servi de temeii prescripţiunei. (Art.
1853 $ 2.) Mourlon.
1673. Laurent. VII. 199. Demol. XI. 73.
*) Proudhon (domaine public, IV. 1371) credeV. căŞi înfră, p. 30, în notă,
lucrările preserise Negarea
de Art. 580 ar putea fi înlocuite prin 0 notifi
care ce proprietarul dreptului
megieş ar face proprietârului isvorului spre
a'i pune în vedere de proprietaru„a se abţinea de la orice lucrare în direcț
iunea
apelor (Art. 1858 Art. 1858 $
$ 2), în care caz, prescripția ar începe a curge
notificări. Această părere este juridică în princi de la data acelei 2 inaplicabil
p, pentru că pu- în specie.
nerea în întârgdiere din partea proprietarului
inferior este o ma. .
Difestaţie evidentă a voinței sale de a prescr
ie; însă ea, este inadmisibilă față cu termenii formali a Art, 580, după
care sevârșirea
unor lucrări aparente este neapărată pentr
u ca prescripţia- să înceapă a curge. Laurent. VII. 206. Demolombe.
XI. 82. Aubry et
.
Rau ÎL. $ 294, p. 513. Mass6-Vergâ. II. p.
161, nota 6.
5)

Nu

eşte

numai de cât nevoe

„cute de cătră proprietarul

ca lucrările aparente

să

fi fost

fă-

fondului imediat inferior sau megieș

(contigu), pentru că servitutea poate să aibă ființă
şi în folosul fondului celui mai depărtat. Boileux. IL p. 818.
Marea
de. II, 589.
Laurent VII. 204. Pardessus. 102, Demolombe.
XI.
81.— Contrâ.
Delvincourt. 1. p. 381, nota 1 asupra p. 163.
*) Prescripţia n'ar începe deci a curge în folosu
l proprietarului inferior, dacă, lucrările practicate de dânsul nu'i
oare care și nu'l ar face să dobândească vre ar aduce un folos
un drept asupra apei,

ci ar avea numai de scop înlăturarea sau micșu

telor care ar resulta din Sculgerea apei, precu rarea inconvenien„stabilirea unui pod pentru a trece apa, curățim ar fi, de pildă
rea sau repararea
unui șanț ori a unui canal pentru a împedica
apa de a se grămădi

la un loc ete. Demolombe. XI. 77. Veţi și Laurent. VII.
201.
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isvorului,

să

trebue

posesiune

căcă ori ce

fie

; 40 folosința
publică ca să conducă la prescripţie 1) (Art. 1847)
upere (Art.
întrer
apei trebue să fi ținut 30 de ani fără nici o
580, 623, 1890), căci

numai

atunci se poate

presupune că proprie-

n nu curge din
tarul isvorului a renunțat la dreptul seu. Acest terme
diua începerei

nulucrărilor aparente, ci din diua severşirei lor, căci

. (Laurent.
mai din acest moment se poate cunoaşte scopul lor positiv
trebuesc să
nu
nte
apare
ile
Lucrăr
50
VII. 198. Demol, XI. 74.)
etarul
propri
cătră
de
ci
lui,
isvoru
fie făcute de cătră proprietarul
l şi
ordinu
după
însă
altul,
fondului megieş, de autorii sei sau de
de
fi
n'ar
urmă
din
i
în interesul lor, căci altfel, folosința acestu
?)
isvor.
acelui
ui
cât efectul unei îngăduiri din partea proprietarul
, proprietarul
60 Lucrările trebuesc să fie sevârșite, căcă, pănă atunci
proiect.
fondului miegieş n'a putut să formeze de cât un simplu
pământ (Art.
Astfel, un canal suteran sau niște ţăvii ascunse în
dacă asemene
ipţie,
prescr
irea,
1852) ar fi suficiente pentru dobând
care semne
oare
prin
sta
manife
sar
adecă
,
lucrări ar fi visibile
a aduce
menit
şanţ
esterioare. Mourlon. IL. 1673—Un simplu
ajuns,
de
deci
fi
ar
r
inferio
acel
pe
or
apa de pe fondul superi
XI.
ombe.
Demol
după împrejurări, pentru a stabili preseripţia.
153.
de.
Servitu
Dalloz.
REp.
ux.
Bordea
75. Laurent, VII..199. Curte
Demol. XI. 77. Lau2) Cas. Fr. D. P. 57. 1. 122.D. P. 45.1. 254.
nota 15. Acel care
513,
p.
244,
rent, VII. 200. Aubry et Rau. II. $
că lucrările
ească
doved
să
trebue
uţei
servit
pretinde dobândirea,
ile sunt
lucrăr
Dacă
aparente sunt făcute de dânsul. (Art. 1169.)
făcute de
fi
a
use
presup
sunt
ele
făcute pe proprietatea sa, atunci

')

Dovedirea

lu'sevârgi
crărilorreiaparente. Controversă.

Dacă

dânsul pănă la dovada contrarie. (Art. 492

și 1202.)

lucrările

câătră proprietarul

sunt făcute pe proprietatea

pe

care

presumţiunea este că ele au fost făcute de
şi părţei adverse

incumbă

se

găseşte
a

sarcina de

însă

isvorul,

dovedi

a-

con-

cestui isvor,
țiuni etc. Lautrariul prin ori ce soiii de mijloace, marturi, presum 21. Bonachi.
nota
şi
tecst
244,
$
IL.
Rau.
et
Aubry
rent. VII. 205.
cu toate aceste
II. p. 222. — Jurisprudența franceză admite însă, destinate a face
or,
superi
fondul
pe
nte
esiste
te
că lucrările aparen
dovadă contrarie,
să se scurgă apa pe fondul inferior, sunt, pănă la
din urmă fond,
ui
acest
a
iv
esclus
sul
intere
presupuse a fi făcute în
lui, conform
autorii
de
sau
or
inferi
ui
fondul
etarul
propri
de cătră
0.1.197,
D.P.7
21.
1.
57.
P.
(V.D.
adajului : îs fecit cui prodest

aprobă aceste deD. P. 86. L 34 etc.) şi Demolombe (VII. 78)
însă o eroare
comit
a
rudenț
cisiună. Atât Demolombe cât şi jurisp
e

neertată, pentru că, departe de a admite în specie

în favoarea fondului inferior, legiuitorul

admite

o presumțiun

din contra o pre-

Lucră- sumţiune în favoarea fondului superior. (Art. 492 şi 1202.)
492 preArt.
m
confor
deci
sunt
or
superi
fondul
pe
are
aflăto
vile
supuse a fi făcute de cătră proprietarul acestui fond, cu cheltueala
consa, și sunt ale lui pănă ce proprietarul inferior va dovedi

trariul prin ori ce soii de mijloace, fiind vorba de o cestiune dea
fapt. Numai lucrările aflătoarepe fondul inferior sunt presupuse
afi făcut de cătră proprietarul acestul fond. Aceste sunt adevăr
tele principii în materie de probă.
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70 In fine, lucrările menite a face să se îndeplinească prescripţia
trebue să fie permanente şi statornice, după cum prevede formal
Art. 541 din codul Italian, fiind că posesiunea trebue să fic continuă (Art. 623, 1847, 1848), de unde resultă că o stavilă provisorie făcută numai cu brazdă, crengi sau alte obiecte mişcătoare n'ar fi de ajuns

pentru

a face

să

curgă

preseripția.!

Proprietarul superior care ar fi concedat prin titlu sau care regia
de,
ar fi lăsat să se dobândească prin prescripţie un drept oare
care a apei din
asupra apei provenită din isvorul seu nu este lipsit de facultatea
a
PRO
de a întrebuința apa, fiind că tot el- a remas proprietar asupra,
izvorului.
ei; însă el nu va putea so întrebuinţeze de cât cu moderațiune.2)
„Tot astfel, proprietarul fondului inferior n'ar putea, cel puţin
în princip, să cedeze altora, fără voia proprietarului isvorului,
dreptul asupra, apei care ar curge pe proprietatea sa, nici chiar

să întrebuinţeze această apă la un alt

fond de

cât la

acele

în

folosul căruia servitutea a fost constituită, pentru că servitutea
nu se datoreşte de cât fondului pentru care ea a fost stabilită,
şi pentru că ea se mărgineşte la trebuințele acestui fond. 3
Proprietarul isvorului nu poate să ceară dărâmarea lucrărilor
Intreruperea

care sar afla pe fondul inferior (admiţend că asemene lucrări ar Di

putea fi rădicate pe acest fond, ceea ce

este

controversat, după proprietaru

cum vom vedea mai la vale), pentru că fie care proprietar este
Ii iSrorului.

liber de a clădi pe

locul

seu

(Art.

480);

însă

el ar

putea

să

sa

nu

întrerupă prescripţia reţinând mai bine de un an toată apa
pentru dânsul, sau schimbându'i cursul (Art. 1864), sau să facă
cu-

noscut prin 0 somaţie. proprietarului inferior că folosința

va putea să conducă la prescripţie (Art. 1865 $ 3), având
chiar
dreptul, la caz când proprietarul inferior ar refusa de a recunoaş
te
')

)

Demolombe. XI. 74. Boileux. II. p. 819. Bonachi. II. p. 223.—
Astfel, curățirea sau restabilirea Şanțurilor menite la
scurgerea
apelor n'ar putea fi considerate ca o lucrare permanenţă
de
a face să curgă prescripţia. Demolombe. loco cit. Pardess natură
us. 100.
— Contră. Daviel. III. 774. Proudhon. Domaine public.
1V..1376.
Demolombe. XI. 85. — Proprietarul isvorului va putea
să facă o
nouă

concesiune

asupra

apei unui

alt

vecin,

dacă

apa

ar

ajunge
bine înţăles la îndestularea trebuinţelor ambelor fonduri,
si
aqua
satisfecit uirique, după cum se esprimă jurisconsultul
Cpola, căci
drepturile primului concesionar nu pot fi mieșurate prin
alte concesiuni. Demolombe. XI. 86.— Tecstele Romane par
a se contradice în această privinţă. Veţi L. 2. $ 1. Dig. Lib.8
Tit. 3; L8.
Dig. Lib. 39, Tit. 3; L. 4. Dig. Lib. 45. Tit, 20. —
Neînţelegerile
dintre proprietar şi concesionar se vor regula pe
cale judecătovească. (Art, 3. Comp. şi Art. 583.) „Sed si inter eos,
quibus aqua
cessa est, non convenit quemadmodum utantur, non
erit:
iniquum,
utile judicium redăi.* (| 4. Dig. Lib, 43. Tit.
20.)

3) Comp. Demolombe. XI. 88.

Aceeași

soluţiune: era admisă

şi la
Romani prin legea 24, Dig. Lib. 8, Tit, 3, de servit.
pred. rustic.
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IV.—ART.

să declare cum.
dreptatea acestei interpelări, de a cere ca justiţia
în privința
efect
un
nici
ce
că asemene lucrări nu vor produ
|
usucapiunei. 2)
aceleaşi

preserip

Lucrările pre-

Cursul

prescripţii

acestei

.

se

a

poate. suspenda

motive care suspendă prescripția in genere.
(Demolombe. XI. 81 bis. Duranton. V. 177.)
.

Eată

însă

o cestiune

care

a dat

pentru

(Art.

-

1876

loc la nenumărate

,

urm.)

discuţiuni,

vorbeşte Art.
şi care este viu controversată. Lucrările despre care
e
pe fondul pe care
conducela 580 trebuesc ele oare numai de - cât făcute 541 din codul Ita„prescripţie, se află isvorul, după cum preserie formal Art.
proprietarului inferior
făcute pe fon-lian, sau pot; ele să fie făcute pe fondul
sau chiar aiurea ?
care se care voeşte să dobândească un drept asupra apti, mia
dulpe
legei şi mai
econo
pe
Majoritatea autorilor, întemeindu-se
earnapefoncă este de
susțin
i,
dul proprie cu samă pe lucrările pregătitoare ale codulu
inferior sau
rior. Contro- ajuns că lucrările

versă.

aparente

să fie făcute

pe fondul

este conformă,
megieş, recunoscând însuși că această soluțiune nu
a legei. 2)
, însă pretecstând o escepțiune şi o inovaţiunea

principiilor

:
Această soluţiune mi se pare însă inadmisibilă

noi

nu

putem

invoca

cu atâta tărie lucrările

10

pentru că

pregătitoare ale co-

580 dovedeşte în
dului francez, cu atât mai mult că tecstul Art.
vedere al memdeajuns că legiuitorul n'a îmbrățoşat modul de
pentru că ori
20
și
,
atului
brilor consiliului de Stat şi al tribun
timp determiun
iunea
ce prescripțiune având de temeiii poses
pro-

se poate dice că
nat a lucrului sau a dreptului altuia, nu
oare care lucrări pe
prietarul inferior, care sar mărgini a stabili
l

or ori isvoru
„fondul seu, ar poseda fondul proprietarului superi
specie de dobânaflător pe acel fond. Intr'adevăr, fiind vorba în
or, propiietadirea, unei servituţi active în folosul fondului inferi
fondului surul acestui fond n'a dobândit nici o servitute asupra
isvorul aflăfor pe
“perior, fiind că el n'a posedat nică tondul, nică
facă să încedânsul. Proprietarul fondului superior, neputând deci să
poatefi prenu
fiinţă,
dată
o
nici
teze o usurpaţiune care na avut

uirea usupus că a consimţit și renunțatia dreptul seu prin îngăd
tă
Aceas
nei posesiuni a proprietarului vecin timp de 30 de ani.
proale
pii
princi
soluţiune fiind singură conformă cu adevăratele

în fine. O sim5 Laurent. VII. 197. Arntz. |. 1071. Marcade. IL. 589
fie 'care 29
la
lui
plă protestațiune ce ar face proprietarul isvoru
de ajuns
însă
fi
n'ar
r
inferio
ui
etarul
de ani contra lucrărilor propri
civilă nu
uperea
intrer
că
pentru
ipția,
prescr
upe
intrer
a
pentru
inate
poate să esiste de cât în casurile și sub condiţiunele determ

II.
de lege. (Art. 1865.) Laurent. VII. 197 în fine. Aubry et Rau.1367.
$ 234, p. 515, nota 18 in fine şi$ 215,9. 315. Proudh.1V.
— Contra. Boileux. II. p. 819. Demante. IL. 493.bis |, în fine.

2) Arntz. L. 1069. Laurent. VII. 203 și VIII. 204. Ducaurroy. II. 268.
Demante. II. 493 bis. 1. Aubry et Rau. IL. $ 244, p. 513, . 514.
Mass6-Verg€. II. p. 181. Maread6, II. 586. C. Rouen. D. P.57.2 181.

.
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prietăței, posesiunei şi prescripţiunei, conchidem că lucrările pre-

vădute de art. 580, pentru

a putea

conduce la prescripţie,

trebue

să fi fost făcute de cătră proprietarul inferior, de autorii lui sau
de altul, însă după ordinul și în interesul lor (v. p. 18) pe proprietatea
pe care se află isvorul, sau macar pe hotarele acelei proprtetăţi. £)
In fine, o servitute asupra isvorului poate fi dobândită contra Dobândirea
.
ziuă
:
unui drept aproprietarului acelui . isvor de cătră
proprietarul unui fond I0€- supra
isvorugieş, prin destinaţia proprietarului,cu toate că legea este mută în Iui prin des-

această din urmă privinţă, căci este de princip că servituţile con- a

tinue și aparente care se stabilesc prin prescripţie (Art. 623) pot
fi statornicite şi prin destinaţia proprietarului. ?) (Art. 625.)
Art. 580 vorbeşte numai de apele de isvor; se admite însă cu Canal privat.
toate aceste, că disposiţiunele acestui tecst relative la dobândirea

prin

prescripţie

a usului

şi întrebuințărei

apei de isvor se aplică

şi la apele unui canal privaţ. (Demolombe. XI. 78 bis. Cas. Fr.
D. P. 80. 1. 152. Comp.
B)

și D. P.54. 1. 127. D.P. 61.1.

412)

Dobândirea unui drept asupra isvorului din partea locuitorilor
unei comuni, unul sat, sau unul cotun.—Servitţute stabilita
întrun interes public, (Art. 581.)

A doua modificaţiune a dreptului de proprietate, când el are
de obiect un isvor, este prevădută de art. 581. Prin escepțiune,
proprietarul isvorului î) nu'i poate schimba, cursul când acel is1) Vedi în acest sens: Demolombe. XI. 80. Toullier. D. II. (parte 1)
695, care susținuse mai întâi părerea contrarie. Proudhon. Domaine
public. IV. 1372. Troplong. Prescription. L. 114. Tot în acest sens
se pronnnță şi jurisprudenţa franceză. Vegi Cas. Fr. D. P. 57.1.
122. D. P. 54.

141.

D. P. 59.

1. 230. D. P. 67.

1.159.D.P.70.

1. 197. D. P. 86. 1. 34.D.P. 88. 1. 246. Comp. şi Pand. Period. 87.

1. 141. Motivele
„ denţa să admită
fondul superior
fondului inferior
scurgerei
:)

care au făcut ca autorii de mal sus şi jurispruca lucrările aparente să fie neapărat făcute pe
ne mai având rațiune de a fi când proprietarul
voeşte a se libera prin prescrispție de servitutea

apelor, este

de ajuns, în asemene

caz, ca

lucrările

apa-

rente să fie făcute pe fondul inferor. Cas. Fr. Pand. Pâriod. loco est.
Demolombe.

XI. 83. Laurent. VIL. 195. Comp. şi Cas. Fr. D.P.

881.

106. urm. Tribunalul din Rouen hotărise contrariul, însă această
sentință cu drept, cuvânt a fost casată. Râpert. Dalloz. Sevitudes.
142, nota 1.—Astfel dar, de câte ori proprietarul a două fonduri,
din care unul ar fi avut un isvor, ar fi făcut lucrări aparente pentru transmiterea apei de pe un fond la celalalt, de atâte ori o
servitute va esista în folosul acestui din urmă fond, în virtutea destinației proprietarului, dacă acest fond, a devenit în urmă proprietatea altuia prin o înstrăinare sau împărțeală.
5) Numai proprietarului isvorului se impune această servitute. Cât
pentru proprietarii megieşi, ei pot face ori ce săpături pe proprietatea lor (Art. 480, 489, 491), chiar dacă asemene săpături aravea de resultat schimbarea cursului apelor suterane care ar ali-
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!

vor 1) dă apa trebuitoare locuitorilor unei comuni, 2 unui sat, sau

unui cătun, fie pentru trebuinţele lor personale, fie pentru adăparea vitelor lor. ?) Proprietarul isvorului trebue să sufere această
servitute

fără nici o despăgubire, ?) pentru

particular trebue să cedeze

tot-deauna

în

general. Esclusiv statornicită în folosul

că interesul

privat şi

interesului

public şi

sau co-

unei comunităţi

lectivităţi de locuitori privită ca o obște, ui universi, ear nu ut
singuli, această servitute n'ar putea fi revendicată de cătră locuitorii unor case isolate, dacă aceste case întrunite la un loc
pentru că asemene mărginire a
mar forma cel puţin un cătun,
menta locuitorii unei comuni, unui sat sau unui cătun. Aubiy et
Rau. II. $ 244, p. 518. Demolombe. XI.. 92. Laurent. VII. 220.
Tot astfel, proprietarul isvorului nu poate în acest caz să întrebuinţeze toată apa în folosul seu, nici s'o altereze cu materii vă-

Comună, sat,
cătun.

:)

tămătoare, ca, să nu mai poată fi întrebuințată la usul dilnic al loi
cuitorilor. Demolombe. XI. 100. Laurent. VII. 217.
ear
plăși,
în
județele
judeţe,
în
împărțit
este
Teritoriul României
„plăşile în comune. Aceste divisiuni şi subdivisiuni nu potfi schimDate sau rectificate de cât prin o lege. (Art. 4 Constit.) Un oraş
sau mai multe sate formează

multe

formate

din târguri

sau

orașe

for-

mai

se numesc

comună urbane, ear acele

formate din sate se numesc rurale. Clasificarea

bane

comuni

o comună;

mează o plasă, ear mai multe plăşi formează un judeţ.
şi rurale se face prin lege, după

cererea

Comunele

comunelor

în ur-

comunei interesate,

- Tuându-se și avisul consiliului județian. (Art. 3. L. Com. din 1887.)
Comunele rurale nu pot avea mai puţin de 200 contribuabili. (Art.
5. L. din 1887.) Cuvântul sat se întrebuințează prin oposiţie la cuvântul oraş, pentru
Adăparea vitelor sătenilor. Art. 191.
zurală din

:)

1864.

Deosebire de
la codul francez. Lipsa de
despăgubire.

)

a arata

că se compune

din o aglomeraţiune de

locuitori mai puţin considerabilă.—Un cătun este un sat mai mic.
Vedi și. Art. 19 din legea rurală de la 1864, după cur€ sătenii păstrează, şi în. viitor facultatea de a'şi adăpa vitele a iazurile proprietarilor de moşii din vatra satului, cu îndatorire însă de a contribui
la, întreţinerea, iezăturilor, întru cât ar cere trebuința adăpătoarei.
In codul francez, ea şi în acel Italian (Art. 542), proprietarul is-

vorului asupra căruia o obște de locuitori ar pretinde a esercita
servitutea

prevădută

de art. 581

are

drept la o despăgubire

care

se hotărește de esperți, nu după foloasele ce obştea trage din întrebuințarea apei, ci după- dauna suferită de proprietar prin faptul
că a fost lipsit de facultatea dea dispune de proprietatea sa,
ceea ce este just și echitabil, fiind că esistă în specie un fel de
espropriare pentru causă de utilitate publică, şi este de princip că
nimene nu poate fi espropriat fără de despăgubire. (Art. 19 Constit.
şi 481

C. C.) Legiuitorul

nostru, -cu toate aceste, a modificat tecs-

tul francez, în cât la noi, această servitute are loc fără nici o
despăgubire pentru proprietar, ca şi pentru servitutea de adăpare statornicită de Art. 19 din legea rurală.—lLa Romani, proprietarul isvorului avea facultatea de a'i schimba, cursul cât timp
locuitorii nu dobândise nici un drept prin prescripţie sau titlu.
(Argum. Î.. 6. Cod. Lib. 3. Tit. 34.) Astădi, obștea locuitorilor are
drept la această servitute fără a o dobândi prin titlu sau prescripţie.
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dreptului de proprietate nu s'a făcut de cât în vederea unui interes public, după cum resultă din declaraţiunea formală a oratorului tribunatului Gillet. ') (V. Locrâ. Legis. Civ. IV. p. 194.)

Servitutea statornicită de -Art. 581 fiind o escepţiune la libera Art. 581 este

disposițiune a proprietăţei, ca atare este de strictă interpretare, de surotă înşi prin urmare, nu poate fi intinsă la alte ceasuri neprevădute de
.
lege, căci la din contra, sar înființa o' servitute legală fără un
anume tecst de lege. ?)
Două condițiuni sunt neapărat6 pentru că această servitute să Condiţiuni

poată avea loc: '1 apa isvorului trebue să fie menită la consu- esistenţa 2.
maţiunea

personală

a locuitorilor

comunei,

satului sau cătunului, cestei servi-

sau la acea a vitelor lor; 2" apa trebue să fie absolut

meapă.

rată la satisfacerea acestor trebuințe. 3) Necesitate ar esista atunci când locuitorii nar avea la disposiţie altă apă pentru tre-

-buinţele

lor

personale

și

adăparea

vitelor

lor,

chiar dacă

hi:

ei ar

putea să'și procure apa trebuitoare prin săparea unci fântâni. 4
De câte ori asemene necesitate ar avea ființă, locuitorii unei servitutea:

comuni, unui sat sau cătun vor avea numai dreptul de a între- stabilită de

buința apa la usul lor
avea

dreptul

de

trecere

personal

și

la

adăparea

vitelor,

pe proprietatea

fără a conferă lo-

pe care

se află

isvorul teo

pentru a “lua apa sau pentru a aședa uluci spre a o aduce în
comuna sau satul lor, căci atunci proprietarul isvorului ar fi în

care

neputinţă de ași îngrădi fondul seu. ?) (Art. 585.)
1)
*)

Aubry et Rau. II. $ 244, p.
VII. 212.——Contrâ. Proudhon.
Demolombe.

517. Demolombe. XI. 93. Laurent,
Domaine pubhic. IV. 1386.

XI. 90. Laurent. VII.

211.

Astfel,

servitutea

stabi- Art. 581 ina-

lită de Art. 581 nu este impusă de lege de cât isvoarelor pro- plicabil la
priu dise, ea neputând să fie întinsă la fântâni, puțuri, bălți, ia- fântâni, pu-

zuri şi alte ape stătătoare. Aubry et Rau. [H. $ 244, p. 517. De- d "Conte

molombe. XI. 91. Marcade. II. 592.—Contra. Toullier D. Il. (parte
versă.
- 1) 134. Pardessus. 138. Duranton. V. 191.
De asemene, isvoarele de ape minerale remân supuse dreptuluA ipe minerale.
comun,

și nu li se poate

aplica

servitutea

prevădută

de Art. 581.

Laurent. VIL. 216. Cas. Er. D. P. 49. 1. 305.
Aceeaşi soluţiune este aplicabilă și apelor de ploae, întru cât ele Apa de ploae.
mar forma o apă curgătoare. Laurent. VII. 232. Demante. Il. 495 Controversă,

3)

bis. 1. Demolombe. XI. 113.—Contră. Pardessus. 138. Veţi şi p. 25.

Astfel, locuitorii n'ar fi autorisați a invoca Art. 581 numai pentmu plăcerea sau comoditatea lor. Aubry et Rau. II $ 244, p. 517,
Demolombe. XI. 94. Laurent. VII. 214.—De asemene, această servitute n'ar putea fi invocată în interesul agriculturei sau a industriei, de pildă pentru irigaţiunea unui fond, sau punerea în Mișcare a unei mori, chiar dacă acea moară ar servi la aprovisionarea unei comuni. Aubry et Rav. loco cit. Laurent. VII. 213. Demol.
XI. 95. Arntz, L. 1074, 1075.—Contră. Toullier. D. IL. (parte 1) 134.
*) Laurent. VII. 214 în fine. Aubry et Rau. IL. $ 244, p. 518. Proudhon. Domaine public. IV. 1387. Cas. Fr, D. P. 62. 1. 283.

5) Demolombe. XI. 96. Ducaurroy. II. 269. Laurent, VII. 218. Aubry
et Rau. IL. $ 244.p. 518. — Contră. Proud.

op. cit, IV. 1381, 1382,
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Despre apele de ploae.
ocupat

despre

apele vii, adecă

care

au

o

esistență continuă, perenne quod semper fluat. Ce trebue să decidem în privinţa apelor de ploae, adecă care cad din nouri (aqua
celestis sau pluvia) sau care provin din topirea zapadei ori a
gheţei. 1) Pentru a respunde la această cestiune, trebue să distingem două ipotese: 10 acea când apa de ploae cade sau curge
pe un fond privat, şi 2” acea când apa curge pe calea publică.
A)

Despre

apele

de

ploae

care

Apa de ploae care cade pe
accessionis,

şi independent

cad

sau se scurgpe

un fond particular

aparţine

Jure

de ori ce ocupaţiune, proprietarului pe

a cărui fond ea cade sau se scurge,

de unde

proprietar

după

poate

un fond privat,

să dispue de

dânsa

resultă

bunul

că

acest

seu plac

(Art.

579), reţinând-o pe fondul seu, fără ca proprietarul inferior să se
poată plânge, 2) sau cedând-o unei a treia persoane (Cas. Fr. D,
P.*45. 1. 385), sau lăsând-o în fine să se scurgă pe fondul in-

ferior în virtutea Art. 578.

3)

|

|

Acest drept de disposițiune poate să fie modificat, ca şi acel
al proprietarului unui isvor, prin titlu, prin destinaţiunea proÎui superior. prietarului (Cas. Fr. D. P. 45. 1. 385), şi chiar prin prescripția
Modificarea
drepturilor
proprietaru-

de

30

de ani,

cu toate că

cestiunea

este

viu

controversată

în

această din urmă privință. *)

')
?)

Aquam pluviam dicimus, que de colo cadil, atque imbre exerescit.“
(L. 1. Pr. Dig. Lib. 39. Tit. 3, de aqua, et aque plic arcende.)
Proprietarul inferior poate şi el la rândul seu să reţie şi să întrebuinţeze apa. de ploae care n'ar cădea direct pe fondul seu,
dar care s'ar scurge de pe fondul superior, făra a fi obligata o
transmite

5)

Dobândirea,
servituţei prin
titlu,

%

celorlalți proprietari

inferiori.

Art. 582 nu

este

deci

a-

plicabil apelor de ploae, întru cât ele w'ar forma un pâriu. Demol.
XI. 105, 106,121. Laur. VII. 228, 229. V. şi înfră, p. 27, tecst şi nota 4.
Demolombe. XI. 51 şi 105. Aubry et Rau. IL. $ 245, p.519. Lau-

rent. VII. 229 și VIIL. 71. Curtea din Caen și Dijon. D.P. 45. 4.

479. D. P. 65. 2. 97. Vedi şi înfră, esplic. Art. 615. Această soluţiune era admisă şi Ia Romani: „Sabinus ei Cassius aiunt aquam
pluviam in suo retinere, vel superficientem ea vicini în suum derivare, dum opus în aheno non fiat, omnibus jus esse: prodesse
enim sibi unusquisque, dum alii non nocet, non prohibelur: nec
Quemquam hoc nomine teneri. (LL. 1. Ş 11. Dig. Lib. 39. Tit. 3)
Proprietarul inferior poate deci să dobândească o servitute asupra
apei de ploae în contra proprietarului superior în trei moduri: .
19. Prin

titlu, de pildă, o vândare,

nățiune sau un testament,
lege între părţi (Art. 969),

un act de

împărțeală,

o do-

pentru că ori ce titlu are putere de
şi pentru că nimic n'ar împedeca pe

proprietarul superior de a renunța la dreptul ce
apei de ploae în folosul proprietarilor inferiori.

el

are

asupra

DESPRE APELE DB PLOAE,
Art. 581

nu este însă aplicabil apelor

de

locuitorii unei. comuni, unui sat sau cotun
la dreptul de disposițiune a

ploae

care ar

|
ploae,

care

sar

aşa

în

privința

scurge

apei

pe fondul

sub cuvânt că acea apă ar fi neapărată la trebuințele lor. 1)
B) Despre

apele

de ploae

care

cad

sau

se

cât Art. 581nu

nu sar putea . opune £€ aplică la
apa de ploae.

proprietarului în

cădea, direct sau

25

scurg

pe

de Controversă.

seu,

o cale publică.

Apa de ploae care cade sau se scurge pe calea publică întrând în
categoria lucrurilor care nu aparţin nimărui (res nullius), se cuvine

20 Proprietarul inferior poate să dobândească

o servitute

în

Destinația
privinţa apelor de ploae care cad pe un fond superior prin
desti- proprietarunația proprietarului, pentru că fiind vorba. în specie de o servitut
e.
lui.
continuă şi aparentă, destinaţia proprietarului înlocueşte titlul. (Art.
625.) Servitutea va trebui însă să se arăte prin lucrări aparent
e.
.
3% In fine, proprietarul inferior poate să -dobândească dreptul
Dobândirea

esclusiv la apa de ploae prin prescripțiă de

ceastă prescripţie nu va putea să resulte

apei pe fondul inferior, fie chiar un timp

per mille annos,ci numai
la cunoştinţa

ori cât

prin stabilirea

condițiunele determinate de

junge

Art. 580,

proprietarului

30 de ani,

unor

de

îndelungat,

lucrări

aparente, în

adecă care

superior.

însă a-servituței
prin

numai din curgerea Ceapa:
să fi putut a-

Laurent. VIL 230, 231,

237, 238. Demolombe. XI. 109, 110. Aubry et Rau. IL.$
245,
519. Demante. ÎI. 495 bis, Marcad€. II, 590, 590 bis. Troplon p.
Prescription. 1. 148. Duvergier asupra lui Toullier. Il. (parte g.
I)
132, nota a. Curte Colmar. D. P. 55. 2. 180. Comp. şi Cas.
Fr.
D. P. 45. 1. 385. D. P. 54.1. 38. D. P. 88. 2. 215. Vedi în
acest
sens un însemnat articol a lui Mourlon în D. P. 65.2.
p. 97 și

98, nota

1.—Contrd.

Duranton.

V.

158.

Cas. Sard. D. P. 55.

Curte Caen și Dijon. D. P. 57. 2. 80 și D. P. 65. 2. 97. In 2.94].
acest
sistem,
apa

de ploae

fiind res nullius, ar aparţinea, în puterea drep-,

tului de ocupaţiune, esclusiv proprietarului pe a cărui fond
ea ar
cădea direct, fără a putea fi dobândită prin prescripţie, din
causa
naturei sale speciale,

și aceasta, nici chiar prin

stabilirea de lucrări

aparente pe fondul superior de cătră proprietarul inferior,
soluțiune care era admisă și la Romani. Vedi L.1 $5.
Dig. Lib.

43. Tit. 20, IL. 1

$4.

tență permanentă,

și ca atare,

Dig. Lib. 43. Tiţ, 22. L. 28. Dig. Lib. 8,

2. Posesiunea nu putea în dreptul roman să conducă la prescrip Tit.
ţie,
pentru că apa de ploae, cădând din întâmplare, nu avea
o esisservitutea

nu putea să aibăo causă

perpetuă. Omnes servitutes pradiorum perpetuas causas habere
debent, gice jurisconsultul Paulus. (L. 28. Dig. Lib. 8. Tit.
2.) Aceeași soluţiune nu mai poate însă fi admisă în dreptul
modern,

pentru

că perpetuitatea

causei nu mai

este astădi un

caracter

esențial a servituţilor. Comp. Demolombe. XII. 702.
Demolombe. XI. 113. Laurent. VII. 232. Demânte, IL 495
bis. I.
—Contră. Pardessus. 138. Vedi și supra, p. 23, nota 2
în fine—
Art. 581 ar deveni aplicabil numai atunci cânq apa de ploae
ar
forma 0 apă curgătoare. Laurent; loco cit, 239.
Cestiunea de a se şti dacă Art. 583, după care tribunalele
au Art. 585,
o putere

reglementară în privința apelor

curgătoare

este sau nu Controversă,
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primului ocupant.!) (Art. 645.) Fie care proprietar megieş cu calea
publică are deci dreptulde a reţine apa care se scurge pe acea
cale, fără ca proprietarul inferior, care ar fi făcut mai înainte
chiar şi prin lucrări aparente ca apa să se scurgă pe fondul seu, să poată opune proprietarului superior care ar voi ași însuşi această apă, fie ocupaţiunea sa ânterioară, fie o folosință de 30
de ani, fie în fine, Art. 582 a cărui disposiţiuni se aplică numai

la apele curgătoare. 2)
Apa

Dobândirea

unei servituţi
prin titlu, des-

de

ploae

care se scurge

tinaţia pro- ginași, 5) Astfel,

prietarului și
prescripţie.

pe calea

publică

acestea să facă obiectul unei convențiuni între
este

necontestat

că proprietarul

poate

cu toate

proprietarii mărsuperior

ar pu-

tea să renunțe în folosul proprietarului inferior la dreptul de a
întrebuința apa în folosul fondurilor sale. (Cas. Fr. D. P. 78. 1.
121.)

Această

servitute

ar mai

putea

încă

să fie

stabilită

prin

destinaţia proprietarului,*)

şi chiar prin prescripția de 30 de ani,

sub

înțăles

condițiunea

îusă

bine

că

acel

care

o

invoacă

să fi

făcut pe fondul superior lucrări aparente pentru dobândirea apei. 5) Apele de ploae încetează de a fi res nullius îndată ce
aplicabil apelor de ploae trebuezte decisă tot după
cipii, așa în cât Art. 583 va fi aplicabil apelor de
când ele vor forma 0 apă curgătoare. Vegi înjră
) Demolombe. XI. 115, 116. Aubry et Rau. IL. $
Marcad€. Il. 590, 590 bis. Troplong. Prescription. |.

aceleaşi prinploae numai
p. 33, nota 6.
245, p. 520.
147. Cas. Fr.

şi Tribun. Chateaubriant. D. P. 78. 1.121 și D. P. 85. 3. 104.—

După Laurent (VII. 234), apă s'arcuvini proprietarului pe a cărui
fond ea se scurge de pe calea publică, însă nu în puterea dreptu-

perior de a'şi

sale de poliţie, să oprească pe proprietarul superior de a reţine
apa de ploae ce s'ar scurge pe calea publică, concedând întrebu-

însuși apa de
ploae. Con-

ințarea acestei ape unei alte persoane, însă această soluțiune mi
se pare inadmisibilă, pentru că puterea reglementară a adminis-

dica pe proprietarul su-

troversă.

—

țiunea nu

E

poate impe-

lui de
Aubry
(vedi
“ţiunea

Administra-

ocupaţiune, ci în puterea dreptului de accesiune.
et Rau. II. $ 245, p. 520. Demolombe. XI.115.— După unii
Pardessus, 79 şi Aubry et Rau, Joco cit., nota 5), administrajudeţiană sau comunală ar putea, în virtutea drepturilor

traţiunei

nu

poate

să doboare

în dauna

intereselor

private

regula

fundamentală a dreptului civil după care lucrurile ce nu au stăpân
aparțin primului ocupant. Comp. Duranton. V. 159. Demolombe. XI.
51 şi 116. Puterea administraţiunei se mărginește numai a, împedeca

pe proprietarii reverani de a.aduce scurgerea

apei pe fondul lor

prin mijlocul unor: lucrări vătămătoare căii publice. (A. 393. $ 10 C. P.)
5) Iaurent. VII. 235. Aubry et Rau. II. $245, p. 521. Curte din Bodeaux și Caen. D. P. 46. 2. 82. D. P. 56. 2. 134.
*) Aubry et Rau. II. $ 245, p. 521. Duranton. V. 160. Laurent. VII.
236. Cas. Fr. şi C. Bordeaux. D. P. 45. 1. 385. D.P. 46. 2. 82.

—Contră. Curte din Colmar. Repârt. Dalloz. Servitudes. 358, nota 2.
Troplong.

Prescription.

|.

147,

!

5) Aubry et Rau. IL. $ 245, p, 521. Laurent. VIL. 237-239. Vedi și
supră, p. 25 in notă. — Comp. cu toate aceste Troplong, Prescription, Î. 147,

pele de ploae

148

care

nu

admite

prescripţia

de cât pentru

ce cad sau se scurg pe v proprietate privată.

a-

Pa
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ele au

fost aduse

pe o proprietate

privată,

27
și

în

asemene

caz,

proprietarilui

sau

ele sunt asimilate apelor de isvor, în cât cestiunea
de a se şti
dacă proprietarii inferiori pot să dobândească vre un
drept a-

supra

acestor

ape

prin

titlu,

prin

destinația

prin prescripţie nu mai sufere atunci nici o îndoeală.
3)

3” Despre apele curgătoare.
Art. 582.—Acela “a cărui proprietate este pe marginea
unei ape curgâtoare, afară

de apele care sunt declarate dependente de
domeniul
public prin Art. 476 la titlul despre _distincțiunea
bunurilor, poate lua
apa pentru irigaţiunea proprietăţilor. sale, fără
însă a o abate de tot.
Acela

prin al cărui fond trece apa 0 poate chiar?) întrebu
ința în
toată întinderea prin care ar avea curgere, cu îndator
irea numai ai
lăsa cursul firesc la eșirea din proprietatea sa.
(Art. 476, 501, 502, 583
0. C. Art. 19 $ ultim Constit. Art. 644 C. Fr.)

Art. 582 $ 1 se ocupă despre apele curgătoare care se întind
pe lângă o proprietate şi o mărginesc sau o hotăresc, ear
$2al
acestui tecst se ocupă despre apele care trec prin o proprie
tate.
Și mai

înainte

cât şi Art. 583
sunt dependente

de toate,

trebue

de domeniul public,

vigabile nici plutitoare. 3) (Art. 476

Aceste tecste
deci la apele

')

să observăm

că atât Art.

582 Apele la care

nu se aplică de.cât la apele curgătoare care nu Art 582, 588
adecă

care

nu

sunt nici na-

C. C. și 19 $ ultim

vorbind numai de apele curgătoare nu se
de ploae, 4) nici la apele stătătoare, precum

Aubry et Rau. IL. $
însă bine înțăles că
contra proprietarului
rani ai căei publice
aduce apa pe fondul

plicabile.

Constit.)
aplică
lacuri,

245, p. 521. Demolombe. XI. 117.—Remâne
drepturile câştigate asupra apelor de ploae
unui fond nu sunt oposabile celorlalți rivecare păstrează în tot-deauna facultatea de a
lor. Aubry et Rau, loco cit.

>) Cuvântul chiar este din eroare trecut aici, fiind o remășiț
ă a vechiului proiect

care s'a modificat in consiliul de Stat.
2) Aceeaşi soluțiune era admisă, și la Romani în privința
apelor na- Dreptul Ro- *
vigabile destinate usului public. Vegi L. 10 $ 2. Dig. Lib,
39. Tit.
man.
3 și L. 2. Dig. Lib. 43. Tit. 19, de flumânibus ete.
Statui poate însă astădi să concedeze particularilor un drept a- Concesi
uni
supra apelor navigabile și plutitoare în interesul agricul
turei şi a din partea
industriei; însă asemene concesiuni sunt in tot-deauna vevocab
ile, Satolul asupentru că ori ce cencesiuni asupra acestor ape remân
supuse in- dependente
teresului general a cărui păzitor este Guvernul. Instrăinarea defide domeniul
nitivă a unei porţiuni oare care a domeniului public n'ar
putea
public.
deci să aibă loc de cât în puterea unei “legi speciale.
Ducaurroy.
II. 270. Laurent. VII. 254 urm. Mourlon. |. 1689,
*) Aubry et Rau. II, Ş 246,p. 522, test şi nota 1. Demolo
mbe. X1. Ape deploae.
106, 121. Arntz. IL. 1079. Laurent. VII, 228, 229. Mourlo
n.
—Art, 582, 583 ar deveni însă aplicabile la apele proveni 1. 1689.
te din
ploi sau din topirea zapadei, îndată ce ele ar lua propor
ţiunea unui pârău, pentru că Art. 582 nu face nici o distincţiune.
Laur. VII.

228,— Contră. Aubry et Rau. II. loco cit. Veţi și supră, p. 24, nota 2.
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bălți, iazuri sau heleştee 1) (Comp. Art. 497), nici la canalurile
artificiale, după cum prevede espres Art. 543 din codul Italian,
fie ele proprietatea Statului,

In fine, trebue să mai observăm

apele

curgătoare

nu

comuni

a unei

aparţine

că

sau a particularilor. 2)

dreptul de a

se servi de
riverani

de cât proprietarilor

sau

mărginaşi.. Acest drept nu le se mai cuvine de câte ori fondul lor
este osebit de apă prin o cale publică sau priu un drum parti.
cular care ar aparținea unei a treia persoane. 3
nenavigaapelor
privinţa
în
riverani
ilor
Drepturile proprietar
bile şi ueplutitoare au mai multă sau mai puţină întindere, după

cum este vorba de un fond pe care
pe care acea apă îl hotăreşte numai,
4)

curgătoare,

trece apa

Despre apele curgătoare care hotărăsc

sau mărginesc

|

o proprietate. (4ri. 582 $ 1.)

|

sau

Proprietarul riveran a -cărui fond se află pe marginea unei ape
curgătoare care n'ar face parte din domeniul public, poate, ori
care ar fi posiţiunea fondului seu, să întrebuințeze apa la irigațiunea proprietăţilor. sale, 4) ad irrigandos agros, sau la” darea

Dreptul de irigațiune nu
foloseşte proprietăţilor

deosebite de

fondul riveran prin moșia altuia.

2) Demolombe. XI. 122. Aubiy et Rau. Il. loco cit. Marcad&. II. 593.
“ Arntz. |. 1079. Laurent. VII. 249.
2) Arntz. Î. 1079. Mourlun. I. 1689. Laurent. VII. 260, 271. Demolombe. XI. 127. Aubry et Rau. ]]. $ 246, p. 522. Marcad6. Il. 593.
3) Aubry et Rau. IL. $ 246, p. 523, Durant. V. 209. Arntz. |. 1079.
Demolombe. XI. 139. Laurent. VII. 272. C. Angers. D. P. 46. 4. 445.N.2.
4) Proprietarul este fără nici o îndoeală admis la beneficiul irigațiunei în privinţa tuturor trupurilor de moșii, ori cât de întinse ar
fi, când toate aceste trupuri ar fi întrunite la un loc şi ar forma,
o singură

moşie

riverană,

fără nică

0

soluțiune

de

continuitate.

(Vedi Mourlon. ]. 1684. Demolombe. XI 148 şi Curtea din Pau.
D. P. 87. 2. 256. Cas. Fr. D. P. 65. 1. 179), însă el n'ar mai putea întrebuința apa la irigățiunea proprietăţilor care mar fi situate
pe malul apei şi care ar fi deosebite de proprietatea riverană prin
moșia altuia, de și el ar fi dobândit voe de la proprietarul intermediar de a conduce apa prin fondul seu, pentru că numai fon-

durile situate pe malul apei se pot folosi de beneficiul irigaţiunei.
Laurent. VII. 280. Duranton. V. 209, 231. Ducaurroy. IL. 271. Este
adevărat că în Francia se susține contrariul (Vegi Demol. XI. 150.
Demante.

Creşterea sau
mieşurarea,

proprietăței
riverane.

II. 495

bis III şi D. P.88.1. 75), însă această

părere

se

întemeiează pe o lege specială din 1845, care la noi lipseşte.
Din cele mai sus espuse resultă că proprietarul riveran nu
poate, fără consimțământul proprietarilor coriverani și a riveranilor
inferiori, să cedeze unui de al treilea apa care mărginește proprietatea, sa sau trece printrânsa. Mourlon. I. 1685.
In caz când proprietatea riverană sar mări prin o dobândire
de pământ, dreptul la ape se va mări după trebuinţele noului fond,

cu reserva aplicărel Art. 583 la caz de

conflict între proprietarii

DESPRE APELE CURGETOARE.—ART. 582.
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țărinilor sale, după cum se esprimă Art. 56 $ 3 din legea judecătoriilor de ocoale de la 1879, la adăparea vitelor sau la alte
trebuinţe dilnice, şi chiar la esploatarea unei industrii, de pildă,
pentru punerea în mișcare a unei usini, fabrici sau mori ') (Comp.
Art. 15 Partea II. Cap. 3. Cod. Caragea), dacă, bine înţăles, drepturile ce legea îi dă asupra apei n'au fost modificate prin 0 convenţie specială sau prin prescripţie, ?) pentru că riurile nenaviriverani. Laurent. VIl. 274. Demolombe. XI. 152.—-0ontră. Duranton. V. 235. Ducaurroy. IL. 271.—In fine, în caz când fondul rivevan ar fi desmembrat prin efectul unei înstrăinări parţiale, sau
prin efectul unei împărțeli, partea înstrăinată încetează de a fi
proprietate riverană și perde odată cu această însușire şi dreptul
la apă, chiar in casul când convenţia părților ar fi reservat dreptul la apa fondului care ar fi încetat de a fi riveran, pentru că
dreptul la apă se conferă numai riveranilor, şi aceasta numai prin
lege, ear nu prin convenţie, de unde resuită că proprietarii riverani se pot opune la întrebuinţarea apei din partea acelora care

-au încetat

ceste

de a fi riverani.

ce ar fi încetat

casuri: 10

din

Laurent.

VII.

215.—Vedi

cu

toate a-

Mourlon. Î. 1688. Demolombe. XI. 153, după care fondurile
de a

fi riverane ar păstra

dreptul

la apă în

două

când acest drept ar fi fost reservat prin o anume clausă

contract;

20 când, în lipsa unei asemene

clause, ar esista un

șanț sau o altă lucrare menită a aduce apa pe părțile fondului desmembrat, pentru că atunci ar esista un fel de destinaţie-a proprietarului (Art. 627) care ar înlocui convenția dintre părţi. Această

părere este însă inadmisibilă, pentru că dreptul de a întrebuința,
- apa fiind dat de lege numai riveranilor, nu poate nică întrun chip
»

fi concedat acelora care ar fi perdut această însușire, de vreme ce
părțile ar dispune, în asemene caz, de un drept comun tuturor riveranilor care prin urmare nu este a lor.
.
|
Argument din Art. 582 $2, care nu mărginește dreptul proprie- Proprietar
ul
tarului prin al cărui fond trece apa numai la irigațiune. Codul Ita- 1 v9ran
poate
lian este formal în această privință (Art. 543), şi această soluţiune ţa apa in
în
este singură juridică, pentru că apa nu este numai un mijloc de
teresul in-

irigațiune, ci are și o putere

mișcătoare

de o mare

Vedi Art. 56 $ 3 din legea jud. de ocoale care

tențiunile asupra

lucrărilor făcute pe ape

însămnătate.

dustriei?

vorbește de pre- Controversă.

curgătoare

pentru

miş-

carea de fabrici, mori ete. Comp. Laurent. VI. 283. Demolombe.
XI. 156-160. Mass6-Verg€. II. p. 164, nota 5. Duranton. V. 225
urm. Ducaurroy. Il. 271. C. Besancon. D. P. 64. 2. 36. Cas. Fr.

D..87.

)

1. 199. D. P. 88.

1. 75.—Contră.

Mourlon.

|.

1683.

Arntz.

I. 1080. Marcad€. Il. 593. Aubry et Rau. II. $ 246, p. 525. Toul.
D. IL. (parte I) 141. După aceste din urmă autorități, proprietarul
riveran ar putea în casul Ş I al Art. 582 să întrebuinţeze apa numai în interesul agriculturei, ear nu în interesul industriei, ceea ce
mi se pare inadmisibil, pentru că deși tecstul vorbeşte numai de
irigațiune, totuși el nu este limitativ şi restrictiv, ci enunciativ.
Laurent. VII. 300 urm 306 urm. Ducaurroy. Îl. 271 sn fine. De- Neprescri
p-

molombe. XI. 174 urm. Demante. IL. 495 bis VI.—Proprietarul ri- Abilitatea
veran
nu perde însă dreptul seu la usul apei prin faptul că nu facltati
s'a servit de dânsa timp de 30 de ani, căci el are facultatea de

30.

CODUL

CIVIE.—CARTEA

[.—TIT.

gabile şi neplutitoare aparţin, după

IV.—ARI.

cât am

582.

vădut, proprietarilor

riverani. (V. Tom. II.,p. 421 şi 523, precum și înfră, p. 34, nota 3.)
Toţi riveranii au un drept egal la întrebuințarea apei care
mărginește proprietățile lor, atât acei superiori, cât şi acei inferiori, se înțălege fie care în proporţiune cu întinderea fondului
seu, pro modo possessionum (L. 17. Dig. Lib. 8. Tit. 3), de unde
resultă că proprietarul superior n'ar putea să întrebuințeze apa
întreagă în dauna proprietarilor inferiori, care aii aceleaşi drepturi, î) La caz de conflict, se va aplica Art. 583. De aceea Art.
a 0 întrebuința sau nu. Inacţiunea proprietarului un timp ori cât
de lung nu implică deci o renunțare din partea lui, fiind că această inacțiune constitue un drept pentru dânsul. Iudată ce nevoea se va simți, el va putea deci să întrebuințeze apa, chiar dacă
un alt riveran sar fi esclusiv servit de dânsa încă de un timp
imemorial, căci posesiunea acestui riveran nu implică nică o renunțare din partea riveranilor care n'ar fi întrebuințat
apa. In acest sens se poate dice că usul apelor este imprescriptibil, ca toate
drepturile facultative. Comp. ceea ce sa dis supră, p. 17, nota 1.
Vedi D.P. 68. 1.468.

D. P. 56.2.

158.

D.P.

61.2.

99.D.P.71.

sunt

prescriptibile

1. 139. D. P. 87..2. 256. Comp.şi Laurent. VII. 306. Demol.
XI. 177.

Prescrierea,
dreptului asupra apelor.

Din faptul însă că drepturile
mar

trebui

să conchidem

facultative nu

că drepturile riveranilor asupra apelor

nu

pot fi intinse sau restrânse prin prescripţie, căci dreptul asupra
apei este în princip prescriptibil, însă pentru aceasta, trebue să
esiste o contradicţie la dreptul ce proprietarul riveran are de la
lege și de care el] poate să nu se folosească, şi această contradicție trebue să fie de aşa natură încât dreptul facultativ a celorlalți riverani să fie preschimbat în servitute, de unde resultă că
tiveranul care ur voi să dobândească dreptul esclusiv de a se servi

de o apă curgătoare trebue să manifeste

această

voință.pria un

act care să pue pe cei-lalți riverani în întârdiere de a pastra dreptul lor, dacă ei nu vor să renunțe la dânsul, şi fiind că este vorba
în specie de stabilirea unei servituți prin restrângerea unui drept,

voința de a, dobândi eselusiv dreptul la apă va trebui neapărat să
se manifeste piin lucrări aparente care să fiîmpedecat pe cei-lalţi
riverani de a se folosi de dreptul lor, ear posesiunea va trebui
să aibă caracterul prescris de lege şi să ţie 30 de ani. (Art. 580.)
Fără lucrări aparente, prescripţia este deci cu neputinţă, pentru că
este vorba, în specie de dobândirea unei servituţi caree continuă și
aparentă. Comp. Cas. Fr.şi Curte din Grenoble. D.P. 45.1. 161.D.
P. 65. 2. 148. D. P. 71. 1. 139. D. P. 68. 1. 468. D.P. 77.2.
191. D. P. 81. 1. 134.D.P. 85. 2. 119. D. P. 86. 1. 34.D.P.87.
2. 256. D. P. 88. 1. L06 și 246. Demolombe. XI. 178, 179. Lau-

rent. VII. 308, urm. Arntz. I. 1084.—Prescripţia ar putea fi invocată și de un proprietar care n'ar fi riveran, însă, în asemene caz,
ea va trebui să fie îndplinită contra tuturor riveranilor. Laurent. -

VII. 312. Comp. Aubry et Rau, IL. $ 246. p. 528 şi D. P. 56.2.

284. Efectele prescripțiunei se vor determina după caracterul posesiunei:

Zantum prescriplum, quantum possessum. V. Laur. VII.

313.

') Demolombe. XI. 141, 143. Laurent. VIL. 277, 278. Curtea din Lyon.
D. P. 56. 2. 284.—Vegi

cu toate aceste

Demante.

II. 495

bis, V.

DESPRE

582

opreşte pe

pildă altă

matcă,
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proprietar de

a abate

sau întrebuinţând-o

apa

toată

682.
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de tot,
în

folosul

dândui

de

seu. ») El

poate însă să abată o parte din apă prin șanțuri, gârle, iezături
şi alte lucrări, 2) căci proprietarul poate să facă ori ce lucrări
pe fondul seu, și chiar pe un fond străin, bine înţeles cu consimț&mentul proprietarului acestui fond (Demolombe, XI, 147),

pentru a putea esercița drepturile ce'i dă legea. 3)
Proprietarul a cărui fond se hotărește cu o apă curgătoare
Cedarea
- nenavigabilă şi neplutitoare fiind proprietarul apei pănă
la liniad? eptului asu-

ce se presupune

trasă la jumătatea

pra apei.

rîului, poate să iee însuşi apa

„Item rescripserunt Antoninus et Verus, aquam ita demim permitti duci, si sine înjuria alterius, id fiat.“ L. 17 în fine. D. Lib.8. Tit,
3,
Dacă proprietarul a luat mai multă apă de cât îi trebuea în

realitate, el nu va putea să întrebuinţeze restul la alte nevoi, nici
trebui săi lese cursul firesc spre a se
scurge din nou în 1îii (Comp. Art. 582 Ş 2), fără a fi însă obligat
săl cedeze altora, ci va

a face cu cheltueala lui lucrările necesare pentru scurgerea
apei
în riul sau păriul din care ea a fost scoasă, Tribunal
ele vor prescrie deci în asemene caz, conform Ant, 583, măsurile
neapărate
pentru dobândirea acestui resultat. Comp. Demante. II.
495 bis
IV.
')

Demolombe. XI. 155. Duranton. V. 240 bis, Laurent. VII.
285.

Proprietarii riverani
schimbe cursul apei
bele maluri ar fi a
lăsa cursul firesc al

ar putea însă, după o comună înțălegere, să
de a lungul proprietăţilor lor, ca şi cum amaceliaşi persoane, sub îndatorirea însă de a
apei la eşirea din proprietatea lor, căci ei se

pot servi de proprietatea lor după cum înţăleg,
fără a jigni drepturile riveranilor inferiori. Laurent. VII 284.
Demolombe. XI. 162,
C. Besanon

. Repârt. Dalloz. Servitudes.

228.—Teestul

francez și
acel Italian (543) prevăd că proprietarul riveran
poate la apa &
son passage, cuvinte pe care noi le am tradus
prin espresiunea
fără a o abate de tot, însă sensul este același, după
cum observă
Marcad6 (II. 593) şi Ducaurroy (IL. 271).

*) Laurent, VII. 283 bis. Demolombe. XI. 145. Aubry et Rau. II. $
„246, p. 525.
Proprietarul ar putea chiar să râdice cumpăna,
prin 0 iezătură (barrage) spre a aduce scurgerea pe fondul apei
seu,
cu îndatorirea însă de a nu pricinui nici o daună propriet
ăților
vecine: „Ex flumine uquam ducere plures Dossunt: ita tamen
ut
vicinis non noceant; vel si angustus amnis sit, eliam ei qui
în alia
ripa sit.“ (L. 3 $ 1. Dig. Lib. 43. Tit. 20.)—Iezetura nu
va putea
îusă fi sprijinită pe malul opus străin, fără consimțământul
proprietarului

acestui mal,

căci nici un

tecst

de lege

nu

-

înfiinţează

0 asemene sevvitute de sprijinire. Proprieţarul care
n'ar îi dat
consimțământul seu la sprijinirea iezăturei pe malul seii
va putea
- deci cere desființarea ei pe cale de acţiune posesorie. Această
cestiune era

controversată în Francia

XI. 146), însă controversa
specială asupra, irigațiunei
3) Pretenţiile care star isca
competenţa judecătoriilor

sub

codul

civil (V. Demolombe.

a fost curmată in acest sens prin o lege
din 11 Iulie 1847.
pentru facerea acestor lucrări sunt de Art. 5 L.
de ocoale, ca şi ori ce acțiuni relativejud. de ocoa-

la servituți, (Art. 56 $ 3 și 4 L. din 9 Martie 1879)

e din 1879.

CODUL
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582.

N

trebuitoare pentru irigațiunea fondului
drept

în totul,

ori numa!

seu; sau să cedeze

acest

în parte, însă cesionarii trebue neapărat

să fie și ei riverani, căci, după cât am vădut p: 28, n. 4, numai fondurile situate pe malul apei se pot folosi:de beneficiul irigaţiunei. 1)
Dreptul de
Pe lângă dreptul ce are proprietarul riveran de a întrebuința
a păseui în
rîu, de a apa. în interesul agriculturei, a industriei sau a profesiunei sale,

scoate năsip, trebue să adăogăm că proprietarul mai are încă dreptul de a
de atăetrespăscui pănă la jumatatea rîului, dreptul de a avea o luntre pe
tiile etc.
apă pentru a se primbla sau a putea trece de câte ori va avea :

nevoe, și dreptul de a scoate din riu peatră, năsip, de a tăe papura și trestiile care cresc în apă ste. Aceste drepturi sunt necontestate, pentru că riurile nenavigabile și neplutitoare aparţin pe
jumătate

B.

proprietarilor

riverani, 2)

-

o

Despre apele curgătoare care trec prin o proprietate (qui
traversent un heritage.)

(Ari. 582

$ 2.)

Proprietarul prin al cărui fond trece o apă curgătoare nenavigabilă şi neplutitoare este proprietarul ei în toată lărgimea sa.
EI are drepturi de folosință mai întinse de cât acele ale proprietarului a cărui fond se hotărăşte numai cu cursul unei ape. Ei
avend proprietatea ambelor maluri, poate să întrebuinţeze nu numai apa din rîu, ca în casul prevădut de $-1 al Art. 582, ci
însuşi apa curgătoare, însuşi riul (Marcad6, II. 593 în fine) în
toată întinderea prin care ar avea curgere pe proprietatea sa,
dans bintervalle qw'elle y parcouri, după cum se esprimă tecstul
francez și Art. 543 din codul Italian, şi chiar săi schimbe cursul
nu numai pentru irigațiunea fondului seu, dar încă pentru orice
alt us de utilitate sau de plăcere, cu îndatorire numai de a lasa
cursul firesc *) al apei la eşirea din proprietatea. sa, adecă la
„puncţul unde el încetează de a fi proprietar al ambilor maluri
sau a unuia numal din ele. Remâne însă bine înţăles că proprie-

')

2

Comp. L. 24. Dig. Lib. 8. Tit. 3. Este adevărat că în Francia se
susține generalminte că concesionarii pot să nu fie riverani (V.

Aubry et Rau. IL. $ 241, p. 493 și $ 246, p. 526. Demolombe, XI.
151 și 211), însă această soluţiune se întemeiează pe o lege specială din 29 April 1845, care nouă ne lipseşte.
:
V. Tom. II p. 421, 523 şi supră, p. 30. Comp. şi Demol. XI. 161.
Tecstul francez ca și acel italian vorbesc de cursul ordinar al
apei, și Laurent (VII. 287) observă că se poate întâmpla ca cursul

ordinar,

adecă

acel care

ar fi fost schimbat

de

un timp

imemorial,

să nu fie acel natural” dat din capul locului apei. Cuvântul întrebuinţat de legiuitorul nostru este deci mai nemerit.— Proprietarul
nu poate să facă cursul rîului mai răpede de cât este din firea
lui, pentru a nu aduce vre o daună proprietarilor inferiori.

"-

DESPRE APELE

CURGETOARE.—ART,

583.

|

33

tarul nu va putea, să schimbe cursul apei de cât pe propri
etatea, sa.!
Proprietarul fiind obligat a lăsa apei cursul seu firesc
la punctul unde el încetează de a fi proprietar, nu poate
să întrebuințeze toată apa în folosul seu Și în dauna proprietaril
or inferiori,
chiar când el ar avea nevoe de totalitatea ei
pentru esploatarea

fondului

seu. *) EL nu

poate

so oprească

întrun

havuz

nici s'0 facă să să scurgă sub pământ. (Demolombe
.

sau

ieaz,

XI. 168.)

Dreptul tribunalelor de judeţe de a hotări conte
stațiunele
riverană relative la repariițiunea apelor.

dintre

Art. 583.—De se rădică vre o contestațiune
între proprietarii cărora
tribunalele, la darea hotărirei, sunt datoare să caute a împaca interesul agriculturei
,
proprietăței, observând în tot. deauna regulament 3) cu respectul cuvenit,
ele particulare *) asupra,
curgerelși usului apelor. (Art. 4, 583, 969
C. C. Ant. 645 C. Fr.)
aceste ape potfi trebuincioase,

La caz de a se rădica vre-o contestaţie între
proprietarii
riverani î) cărora apele nenavigabile * şi neplu
titoare pot fi folosi')

Laurent. VII. 287. Demolombe. XI. 167. Arntz.
tarul poate în asemene caz să schimbe cursul 1. 1083. Proprieapei, pentru că ni- :
mene n'are interes la păstrarea vechiului
curs, de vreme ce ambele maluri aparţin aceliași persoane.
Dreptul proprietarului inferior este destul de garantat prin faptul că
apa îşi păstrează cursul seu firesc la' eșirea de pe proprietatea
superioară,
2) Arntz. |. 1083. Laurent. VII, 288, 289. Demol
umbe. XI. 166.: Cas.
Fr. D. P. 62. 1. 75.—Dacă apa nu ajunge la
îndestularea trebuințelor tuturor riveranilor, întrebuințarea
ei se va regula între dânșii
potrivit Art. 583, Demolombe. XI. 166.
5) 'Tribunalele vor fi datoare a împaca fu
numai interesul agricultu- rel, dar

*) Prin
părți.
rent
fi tot
5)

şi acel

regulamente
(Art. 969.)
(VIL. 348),
una, adecă

al industriei.

(Art.

544

din

codul

Italian.)

particulare tebue să înțălegem învoelele dintre
Regulamente
Demâlombe. XI. 191. Vedi cu toate aceste
Law. particulare.
după care regulamentele particulare sau locale
ar
regulamentele emanate de la autoritatea
admi-

nistrativă. Comp. şi Cas. Fr. D. P. 77. 1. 78,

Tribunalele nu pot refusa regularea întreb
uințărei apei_sub cuvânt;
că toți riveranii n'ar fi fost, puşi în causă,
pentru că ele nu sunt
chiemate a face un regulament general, ci
a pronunța o hotărire
care își produce efectele sale numai intre
părțile litigante. Aubry
et Rau. ÎL. $ 246, p. 531, teest și nota 40.
Laurent. VII. 342. Cas.
Fr. D. P. 66. 1. 255. Este adevărat că curtea
din Montpellier și
chiar casația Franceză (D. P. 58. 1. 86)
hotări
să refuse regularea apei, dacă toți acei care se că tribunale pot
au dreptul la întrebuințarea ei n'ar fi fost puși în causă, însă
aceste
decisiuni sunt
contrarii adevăratelor principii care cârmu
esc acţiunea, tribunalelor.
6) 'Tribunalele nu pot. esercita puterea,
lor reglementară de cât pen- Art. 583 este
îru apele curgătoare care nu fac parte din
domeniul public și care inaplicabil la
hotăr
printr'nsa. , Art. 583 nu este deci
iăsc o proprietate sau trec
,
„pe și de
„ui
aplicabil la apele de ploae și la acele
Avi
de isvor, întru cât bine în- ploaeisvor,
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583.

toare, tribunalele de județ 1) vor hotări după cererea părților, adecă a riveranilor care nu se înțeleg, ?) volumul de apă și modul

de întrebuințare ce se

interesul

agriculturei

cuvine

fie-căruia, fiind datoare a împaca

şi al industriei

(vedi

suprâ,

p. 33, nota 3)

precum și respectul cuvenit proprietăţei asupra acelor ape. 5) Ju„ decătorii, suverani apreciatori ai faptelor, ) vor judeca după echitate, 5) ex quo et bono, cumpenind toate împrejurările, precum întinderea proprietăţilor și trebuinţele fie cărui riveran, scopul
întrebuințărei apei etc., fără a se putea însă pronunţa pe cale
de disposițiuni generale și reglementare. (Art. 4.) Judecătorii
pronunță deci în specie o adevărată hotărire, care prin urmare,
nu este oposabilă de cât părţilor ce au figurat în instanță. (Art.
Revocarea
hotărîrelor.

913, 1201.) (Laurent. VIII. 336, 353. Demolombe. XI. 186.)-

Aceste hotăriri,ca și acele privitoare la alimente, pot; însă fi
schimbate și revocate, de câte ori schimbarea sau revocarea.
lor
(Sles, ele

n'ar

forma

o

apă

curgătoare.

Laureut

VII.

179,

180,

233, 343. Demolombe. XI. 118, 121. D. P. 57. 2. 139. D.P.55.2.

Incompetenţa,
judecătoriilor
de ocoale.

- 181. Vedi şi -supră, p. 25 nota 1 şi p. 27, nota 4.
1) Neînţălegerile dintre riverani relative la întrebuințarea apelor pot
“da loc și la acțiunele posesorii, care sunt de competența judecă„ toriilor de ocoale (Art. 56 $ 2. L. din 1879), însă aceste judecătorii n'au

competența

de a

reglementa

întrebuințarea

apei între

riverani, asemene contestaţiuni fiind de atribuţiunea esclusivă a
tribunalelor de judeţ. Demolombe. XI. 184, 187. Râpert. Dalloz.
Actions possessoires. 413. Bonachi. IL p. 234.
*) . Tribunalele nu se pot rosti din oficiă, ca administrațiunea, ci numai după cererea părţilor, ca în dreptul comun. Demolombe. XI.
187. Laurent. VII. 336, 337. Cererea pentru regularea apelor poate
"Î făcută pentru prima oară şi în apel, ea nefiind considerată ca o
cerere

Riurile
nenavigabile şi

nouă în sensul

şi 255. Laurent.

Art.

327

VII. 337.

Pr. Civ.

Cas.

Fr.

-

D. P. 66.

1. 40

a

4) Va se gică însuși legiuitorul recunoaşte formal că riurile nenavi-

gabile și neplutitoare aparţin. proprietarilor riverani. Aceasta, mai
resultă încă și din Art. 476, 500, 502, 582. Aceeași soluţiune este
admisibilă a fortiori în cât priveşte pârăele. Curte Agen şi Bordeaux.
D. P. 56.2.63.D.P.62. 2. 191. Demol. X.142. In Francia sunt mai

neplutitoare
aparțin proprietarilor

riverani.

multe sisteme (V. Demolombe. X. 128 urm. și Cas. Fr. D. P. 46.

Dreptul Ro-

man.

1. 177. Vedi şi D. P.87.1. 209, nota 2 şi 3), însă cu toate aceste,
majoritatea autorilor se pronunță 'tot în acest sens. Vedi de pildă,
Laurent. VI. 18. Ducaurroy. II. 122-126. Maread6. IL. 438. Troplong.
Prescription. 1. 145. Duranton. V. 208. Toullier. D. II. (parte 1)
144. Veţi și Tom. II a lucrărei noastre, p. 421.—La Romani, toate
fluviile și riurile fără nici o deosebire erau publice, adecă aparţineau poporului Roman, așa în cât numai usul lor aparținea tuturora. (Instit. $ 2. Lib. IL. Tit. 1.)
*) Sentințele tribunalelor scapă deci în această priviuţă de sub censura casației. Cas, Fr. D. P. 68. 1. 116. D.P.69. 1. 12. D.P.77.1.78.
5)

„In

omnibus

(L. 90. Dig.
Comp.

quidem,

Lib. 50.

și Tom.

maxime

tamen în jure, equitas spectanda est.“

Tit. 17.) Vegi

1 al lucrărei noastre,

și L.

85 $2,

Dig. loco cil.

parte ], p. 17 urm;
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au devenit neaparată prin alte trebuințe născute din o situaţiune

cu totul nouă. !)
|
Tribunalele nu mai sunt însă în drept a reglementa întrebuin-Qâsuri în care

țarea

apei

între riverani,

când

părţile

s'au

o sentință judecătorească

remasă

definitivă ar

învoit

între ele, CON-pot reglemen-

venţiunea lor având putere.de lege (Art. 969), sau când ele 'auta intrebuinp
dobândit un drept asupra apei prin prescripţie ori prin destinaţia area apei.
*
proprietaralui (Laurent. VII. 344. Demol. XI. 191), sau în fine,
când

fi

intervenit

în această privință între toți acei interesaţi. (Aubry et Rau $ 246.)
Tribunalele, la caz de a fi sesisate de cătră acei în drept, vor
trebui deci să respecte, în asemene caz, convențiunele dintre părți
(regulamentele particulare, după cum se esprimă tecstul) sau drepturile dobândite prin titlu, prescripţie ori destinaţia proprietaru-

lui, după

cum

vor

trebui

să respecte

şi

regulamentele

Jocale,

adecă acele emanate de la autoritatea administrativă, 2) întru cât
acele regulamente n'ar fi contrarie legilor. (Art. 93 $ 9 Constit.)

II. Despre
Art. 584.—0ri
“niţuirea

grăniţuirea

proprietăţilor

ce proprietar poate îndatora

proprietăţei lipite cu a sa; cheltuelele

vecine.

pe vecinul seu
grănițuirei

la gră-

se vor face

pe jumatate. 3) (Art, 5 $ 1, 43, 745 Pr. Civ. Art. 600, 728 urm. C. C.
„1)

Astfel, judecătorii vor putea să schimbe hotărtrea lor de câţe ori
un riveran 'și au mărit ori mieșurat proprietatea, și a schimbat

modul

de cultură,

sau când

apa

a scădut

în

așa mod

în

cât nu

mai poate fi întrebuințată în limitele de mai înainte ete. Cas. Fr.
D. P. 67. 1. 352. D. P. 77. 1. 78. Laurent. VII 353. Demolombe.

XI.

198. Arntz.

L.

1085.

*) Cas. Fr. Pand. Ptriod. 87.1. 353 și 88. 1. 26,27. D. P. 77. 1. 483. Regulamente

Din cele mai sus espuse resultă că autorităţile administrative ar emanate de
avea dreptul de a reglementa cursul apelor nenavigabile şi neplu- la autorităadministitoare într'un scop de poliţie și de utilitate publică. Care sunt țile trative;,
însă aceste autorităţi, și care este marginea acestei puteri reglementare?

Ar fi greu de respuns la asemene cestiuni, căci dacă nu mă

înșăl, noi nu avem nici o lege specială în această, privință. Chiar

în Francia, unde dreptul de regulamentare al administraţiunei este
netăgăduit, se admite în genere că autoritățile administrative nu
pot, fără a comite un esces de putere, să se pronunţe asupra, reclamațiunelor de. interes pur privat, aceste fiind de atribuţiunea,

tribunalelor ordinare. C. Nancy. Pand.
Comp.

5)

Cas.

Fr. D. P. 55.

1. 338. D. P

Period. 88.2. 41 şi nota 3.
56.1. 359.D.P.60. 1.347,

Art. 584 îşi are sorginta sa în L. 10. Tit. 1. Dig. finium regundorum. Vedi și Cod. Lib. 3. Tit. 39.—In privința dreptului vechii,
vedi pentru Muntenia : cod. Ipsilant, cap. despre hotărnicii şi Regul.
Organic Munteniei, Art. 343-348, cap. VII, secţia 9 şi cod. Caragea, partea Il. cap. II. Art. 1 și urm. Vegi şi cireulările publicate
în codul Caragea (ediţia Brailoiii) p. 433-446.—In cât privește legislaţia “Moldovei, vegi art. 1128-1143 cod. Calimach, Regul. Orga-

Dreptul
vechiit,
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

I.—TIT., IV.—ART. 584.

Art. 321, 355, 356 Cod. Pen. Art. 56 $ 1, 99 L. Jud. ocoale din 1879.
Art. 15, 17 L. rurală din 1864. Regul. din 6 Martie 1868 pentru hotărnicii. Art. 646 C. Er.)

Grăniţuirea consistă în îngroparea în pământ a unor stâlpi
petre care hotăresc și despărțesc două proprietăţi limitrofe. )
Ori ce proprietar, fie un particular sau o persoană juridică,
(Demolombe. XI. 263), poate să oblige pe vecinul seu, ori care ar
fi el, *) la grănițuirea proprietăţei lipite cu a sa (contigue).
Se poatecere
Grăniţuirea, proprietăţilor limitrofe poate fi cerută, chiar când
grăniţuirea,
sau

Chiar când ar aceste proprietăţi

ar fi despărțite

prin

hotare

anterioare,

de câte -

esista hotare oră aceste hotare n'au fost aședate prin înțălegerea comună a
anterioare.
părţilor, sau în virtutea unei hotăriri judecătorești. Curtea din
Aix

a decis

că hotarele

care

ar esista din

vechime

sunt

presu-

13 ; legiuirea

din 21

puse a fi aședate de părţi prin comuna lor înțălegere (Repert.
Dalloz, Bornage, 20), însă asemene presumţiune nu este nicăiră
înscrisă în lege. Prin urmare, acţiunea în grăniţuire va fi primită,
chiar dacă hotarele ar avea fiinţă, de câte ori pâritul:nu va
>

nic al Moldovei,
Martie

1839

Art.

pentru

391-397,
stângerea

cap. 8, S-a
proceselor

de împresurări, precum şi

disposiţiile ministeriale publicate în colecţia

lui Scărlat Pastia, p.

159 178, 473, 500, 620, 709 etc.
1) „La împărțeala moșiilor, dice Art. 1128 din codul Calimach (845

Art. 1128—
1130 Cod.

Austriac), trebue

Calimach.

să se. însemneze

hotarele

megieșite

prin vederate

și nestrămutate semne“, și art. 1129 (845 Austriac) adecă că „rîurile, pârăele, pădurele, munţii, movilele, poenele, drumurile, obşteștele tracturi și alte asemene, sunt hotare firești.“ Vedi şi Art. 1130
(845 Austriac) unde se dice: „spre depărtarea şi întimpinarea vicleşugului și a înșălăciunei, trebue să se săpe de desupt sau să se tae

în pietrele sau
tarelor, cruci,

stâlpii ce se obicinuesc a se pune spre arătarea honumere sau alte oare-și care semne, precum: hâr-

buri, cărbuni sau cenușă.“
Legea

actuală nu prescrie

nici o regulă în privința modului cum

trebue să se așeze hotarele, și în privința materiei din care ele tre-

bue să fie compuse.

Aceasta

să determină mai tot-deauna de usurile

locale. Când un șanț, o carare sau

un gard ține loc de hotar, u-

sul determină de asemenea lărgimea și adâncimea, lor. In regulă ge-

nerală, aceste

bunuri

sunt

comune

(Art. 590,

602,

606,

609),

ear

mijlocul șanțului, cărărei sau a gardului trebue să -fie considerat
ca adevăratul punct. de hotărnicie. Pardessus. Servitudes. 120. Comp.
Art. 1143 cod; Calimach (854 Austriac) citat înfră la Art. 590.
Și copacii pot servi de hotar între doi vecini. (Comp. Art.
609.)
„ANeque enim multum interest, arbores Quâs în confinio, an edificium

Obligaţie de
a face.

ponat.“

2)

(L. 2. Pr. în fine, Dig.

Lib.

10. Tit.

1.)

Acţiunea în grănițuire poate să fie esercitată deci nu
contra particularilor, dar și în contra, Statului, judeţelor,
lor și a stabilimentelor publice în privinţa fondurilor care
domeniul lor privat. Aubry et Rau. IL. $ 199, p. 201. Demol.

numai în
comunecompun
XI. 263

GRĂNIȚUIREA PROPRIETĂȚILOR VECINE.—ART. 584.
putea dovedi

că aceste hotare

au fost

aşedate

în

|
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virtutea unei

convențiuni sau a unei hotăriri, 1)
Proprietarii limitrofi ar putea de asemene să ceară restabilirea, Restabilirea
:
,
Aa
ay hotarelor

hotarelor care ar fi fost distruse din o întâmplare oare care, 2)
de esemplu, prin un delict (Art. 321, 355 Cod. Pen.) sau prin o
inundație, si îrruptione fluminis

fines

agri

confudit

truse.

dis-

inundatio...

(L. 8. Pr. Dig. Lib. 10. Tit. 1.) Dacă însă hotarele ar avea încă:
ființă, o nouă cerere în grăniţuire, par mai fi -admisibilă, chiar

dacă ar fi trecut 30 de ani de la aşedarea lor, căci nu poate să

fie vorba de o nouă grănițuire

atunci când vechile hotare aşedate

de părți sunt încă în picioare. (Laurent. VIL. 439.)

Acţiunea posesorie pentru strămutare de hotare (Art. 56 din L.
jud. de ocoale) ar putea însă să aibă loc în tot-deauna. (De-

molombe. XI. 246, 281.)
|
|
Cheltuelele grăniţuirei se vor plăti de fie care parte pe jumă- Cheltuelele

ate, cu toate că proprietăţile mar fi de o valoare sau de o în- * mipuirei,
tindere egală, pentru că delimitarea proprietăţilor aduce același
folos ambelor părți, adecă împedică impresurările care sunt de

temut, atât de o parte cât şi de alta. 3)
*)

|

Laurent. VII. 419, 420. Demolombe. XI. 268.— Acţiunea în grănițuire ar fi primită, chiar atunci când esistența, hotarelor n'ar fi
pusă în contestaţie, de câte ori unul din proprietari ar conchide
la esistența unei încălcări sau împresurări de pământ, însă în asemene

caz,

acțiunea

în

acțiunea în grănițuire

ar implica

o revendicare.

Lau-

vent. VII. 421. Cas. Fr. D. P. 51. 1. 206.—Ceea ce deosebește însă
revendicare

de

acţiunea

în

regulare

de

hotare,

este

că, cea dintâi are de obiect o parte certă și determinată a fondului limitrof, reclamantul având sarcina de a dovedi dreptul seu,
adecă că este proprietarul pământului revendicat, pe când acţiunea în grănițuire nu are de obiect o parte determinată afondului
limitrof, și vecinul care cere regularea hotarelor proprietăţilor limitrofe nu poate să fie obligat a dovedi dreptul seu 'de proprietate. (Vedi înfră, p. 40.) Comp. Laurent. VII. 433.
2) Laurent, VII. 438. Demol. XI. 281. „Dacă din ori ce fel de întâmplare, dice Art. 1136 din codul Calimach (850 Austriac), Sar
fi întunecat semnele de hotare pănă întru „atâta, încât să nu se
mai

poată

cunoaște,

are

dret fiște-care

împreună

partaș

să ceară

o deobște înoire de hotare.“ Comp. și L. 8. Pr. Dig. Lib. 10. Tit.
1.—Dacă părțile au remas în inacţiune 30 de ani de la desființa-

rea hotarelor,

lor

în

puterea

ele nu

vechei

vor

mai

putea

convenţiuni,

însă

ci vor

să

ceară

avea

îndreptarea

numai

faculta=

„tea de a cere din nou grăniţuirea proprietăţilor lor conform art.
584, fiind că ori ce acţiune care naște din o convenţie se prescrie

3)

prin 30 de ani. (Art. 1890.) Laurent. VIII. 438.
Ducaurroy, II. 227. Laurent. VII. 435.— Controversa care esistă asupra acestui punct în Francia (V. Demol. XI. 276) nu mai are
fiinţă la noi, fiind că tecstul nostru prescrie plata cheltuelelor grăniţuirei, adecă a stabilirei hotarelor pe jumatate, ear nu a frais

38

|

CODUL CIVIL.

CARTEA I.—TIT. IV.—ART. D84,

Obligaţie de
Această disposiţiune nu conţine o servitute, ci o obligație de a
face reciprocă între vecini. 1) Dovadă la aceasta este că dreptul de
a cere grănițuirea nu se stânge ca servituţile prin ne-us în curs
de 30 de ani (Art. 639), ci este imprescriptibil,
ae ea
Dreptul de a. cere grănițuirea proprietăţilor alipite una de alta,
tului de a Se întemeiează pe consideraţiuni de ordine publică, fiind că are
vecini.
şi ealtor desordine. dintre
proceselor
grăni- de obiect împedicarea
cerețuirea.
a
yo
cazi
ya
Acest drept este deci impreseriptibil și poate fi esereitat ori și când.?)
Grăniţuirea se poate face de bună voe şi prin comună înțălegere. La caz de neînțălegere între părţi, ea se va face prin justiţie.?)
communs, după cum se esprimă tecstul francez.—După codul Calimach (Art. 1137), cheltuelele pentru înoirea hotarelor trebueau să
“se plătească de cătră -toți partaşii, după analogia întindrei hotarelor. (Art. 850 cod. Austriac.)
Cât pentru cheltuelele pricinuite cu ocasiunea acţiunei în grăniţuire, precum ar fi cheltuelele de timbru, acele necesare pentru
măsurarea pământului etc., legea nefăcând nici o derogaţiune la
dreptul comun, ele se vor plăti de cătră partea care va cădea în
pretenţiunele sale. (Art. 140 Pr. civ.) Laurent. VII. 435. Ducaurroy. [l.

Cheltueli de
judecată. Aplicarea Art.

277. Mourlon. Î. 1706. Marcad6.

Criticalocului

ce ocupă Art.

277.—După acest din urmă
măsurătoare ar trebui să se
porţiune cu întinderea moșiei
Aubry et Rau, IL. $ 199, p.
1)

În acest sens, juriseonsultul Paulus

vum în personam

584.

ÎI. 598. Vei şi Demolombe. XI.

autor însă (XI 276), cheltuelele de
plătească de fie care parte în prosale. Tot în acest sens se pronunță și
203.
E
gicea:

„actio finium

regundo-

est, licet pro vei viidicatione sit.“ L. 1. Dig. Lib.

10. Tit. 1.—Grăniţuirea a fost clasificată între servituți din causă

că ea resultă din situaţiunea
dreptului

de proprietate,

locurilor și formează un atribut

însă aceasta

a

nu este o rațiune suficientă,

căci tocmai prin faptul că grănițuirea este un atribut al proprietăței, ea nu constitue o servitute. Mult mai logic este deci codul
Italian (Ant. 441) care tratează despre grăniţuire între disposiţiunele

generale

ale proprietăţei.

Este

deci de mirat

cum Demolombe-

XI. 242) caută a justifica locul ce această disposiţie ocupă atât în

*)

codul francez

cât si în al nostru.

Mourlon. Î. 1706. Demolombe. XI. 241. Laurent. VIl. 429. Aubry
et-Rau. IL. $ 199, p. 201. Dreptul de a cere grănițuirea fiind într'adevăr

inerent proprietăţei,

şi proprietatea.—Nimic
unul

trebue

să subsiste

cât timp subsistă

n'ar împedica însă pe vecini de a prescrie

în contra altuia întregul

fond limitrof,

sau numai

o parte din

el, pentru că presctripția, fiind de drept comun,
fie care vecin poate
să prescrie peste titlul seu. Comp. Laurent. VII. 429 439. Aubry
3)

et Rau.

IL. $ 191, p. 202.

Arntz.
|. 1091.

Demolombe. XI. 271. Acţiunea în grăniţuire care ar avea de obiect restituirea unei bucăţi de pământ împresurată de cătră un ve-

cin își păstrează caracterul seu propriu şi nu se schimbă în acțiune în revendicare. Ea constitue în tot-deauna prin natura sa un

judicium duplex, adecă una din acele acţiuni în care fie care parte
este în același timp și reclamant şi pârit, fie care fiind obligat a'şi

dovedi dreptul seu. Demolombe. XI. 255. Laurent, VII. 433. Aubry
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Pentru ca grăniţuirea să poată avea loc, trebue ca proprietăţile să aparţie la două persoane deosebite şi să fie de aşa natură
în cât să fie îndoeală asupra hotarelor, de unde resultă că numai
fondurile rurale limitrofe (contigus) pot fi hotărnicite: !) hac
et Rau. Il. $ 199, p. 199. Cas. Rom. Bulet. pe 1880, S-a L.p.183.
Cas. Fr. D. P. 56. 1. 411. Vedi şi D. P. 60. 2. 42. „Judicium finium regundorum, tale est, ut în eo singule persone duplex -jus
habeant,

agentis, et ejus, quo cum

agilur.*

(L.

10.

Dig. Lib. 10, Tit,

1.)—Nominaţiunea unor esperți aleși de părţi sau rândniți din oficiăi (Art. 212 Pr. Civ.) şi scoborirea judecătorului la faţa locului
(Art. 222—926 Pr. Civ. Comp. și Art. 99. L. jud. de ocoale din
1879) sunt în deobște basele principale a acestei operațiuni: „ad
officium. de finibus

cognoscentis pertinet, mensores

mittere, et per

os dirimere îpsam -finium qucestionem, ut equum est, si îta res €zigit, oculisque suis subjectis locis.“ (L. 8 $ 1. Dig. Lib. 10. Tit.
1.) Judecătorii și esperţii vor avea în vedere titlurile vechi, (vetera
monumenta) și cele nouă,

precum

posesiunea,

care este cel mai bun

mijloc de a interpreta titlurile. Demolombe. XI. 272 urm. Comp şi
Curte din Metz. D. P. 60. 2. 42.
„Cele mai mari şi mai puternice mijloace de ajutoriii spre îndreptarea hotarelor, dice Art. 1140 din codul Calimach (852 Austriâc),. sunt

aflarea

celor vechi

semne

de hotare

și prescrierea, sau

At,

1 138—

1142 Cod."
Calimach

şi harta locului de pricină; după aceea, documenturile cele mai
vechi, sau judecătoreasca cercetare, față fiind părţile împricinate
şi cei de cercetat,

cum și acei

lucruri și marturi

bătrâni, şi în

cunoscetori

și

ispitiţi în asemene

sfârșit prescrierea

tuturor aces-

tora cu cuviincioasă rândueală, cu adăogirea și a socotinţei celor ispitiți întru aceste, și iscăliturile celor ce au fost de față în hotarnică.“
Atât după vechiul cod al Moldovei (Art. 1138, 1139), cât şi

după codul Austriac (Art. 851), la caz de îndoeală asupra hotare“lor, sau de gâlcevire în privința îndreptărei lor, posesorul este
menținut în posesiunea sa pănă la darea hotărirei deseverșite,
partea jignită în dretul

seu prin această

apărare

a judecătoriei fi-

ind în drept de a dovedi prin mijloacele legale posesiunea sau proprietatea

sa. Astădi,

aceste

regule nu

mai

suit

aplicabile, și tri-

bunalele sunt suverane apreciatoare pentru a decide după împrejurări dacă ele trebue să dae precăderea posesiunei sau titlurilor
invocate de părți. Curte din Metz. D. P. 60. 2. 42. Comp. şi Laurent, VIL. 432.—Art.

1141,

1142

din codul Calimach (Art. 853

.

Aus-

triac) adaogă următoarele: „Dacă nică una nici alta din părţile
împricinate nu va putea dovedi îndepărtătorul (esclusivul) drit a
vremelnicei sau a vecinicei stăpâniri (adecă a posesiunei sau a
proprietăţei), atuncea trebue judecătoria să împartă întinderea locului de pricină, după analogia pământului, pe care fiște cine din
părți au stăpânit fără supărare, mai înainte de. a se isca gâlceava
întru aceasta. Dacă și acestă măsură a stăpânirei ambelor părți
va fi cu îndoeală, atunci trebue să se împartă întinderea locului
gâlcevit între aceștia, în părţi de o potrivă, şi pe urmă să se
-facă stâlpirea.*
1) Grăniţuirea, n'ar putea deci să aibă loc dacă fondurile war fi li- Fonduri deomitrofe, ci ar fi deosebite printi'un drum, prin proprietatea unui sebite prin
sau
al treile, sau prin o apă curgătoare, fie ea navigabilă sau nu. Lauren pun drum
altele
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aclio pertinet ad predia rustica, guamvis edificia interveniant.
(L. 2 Pr. Dig. Lib. 10. Tit. 1, finium regundoram.)
Grăniţuirea nu poate să aibă loc în privinţa clădirilor care
sunt mai mult vecine
de cât limitrofe şi a căror întindere se

determină prin. păretele despărțitor. 1)

O altă condiţiune cerută pentru ca grăniţuirea să poată avea
loc este următoarea: proprietăţile limitrofe trebue să fie divise.
Dacă ambele fonduri formează o singură proprietate indivisă, nu
poate să fie vorba de hotărnicie, guia-ego et socius meus în hac
actione adversarii esse non possumus, sed umius loco habemur.*)
Cine poate
Acţiunea, în grăniţuire poate să fie pornită de ori ce proprie- cere granitar, 5) şi chiar de ori ce posesor cu fitlu de proprietate, fără
ţuirea ?
ca vecinul să poată cere dovedirea dreptului seu de proprietate
altfel de cât prin presumţiunea alipită la posesiunea sa. 4)
Usuar, usuAcest drept aparține de asemene usuarului, usufructuarului şi
fructuar, bezmanar.

bezmanarului, pentru că ei au

un drept

real

asupra

lucrului. 5)

VII. 418. Demol. XI. 266. Grăniţiuirea ar fi însă cu putință când

fondurile ar fi deosebite numai prin o cărare privată, prin o rîpă
sau prin un pirău. Demol. XI. 266. Aceste soluţiuni sunt conforme
dreptului Roman. „Sive via publica intervenit, confinium non intelligitur : et ideo finium vegundorum agi non potest, quia mais în con-

finio meo via pubhea vel fumen sit, quam ager wicini. Sed, si rivus privatus intervenit, finium regundorum agi potest.“

(L. 4. $ 11, L.5 și 6. Dig. Lib. 10. Tit. 1.)

Arntz. Î. 1089. Demolombe. XI. 264, 268. „Hoc judicium locum
habet îm confinio prediorum rusticorum: urbanorum, displicuit ;
neque enim confines hi, sed magis vicini dicuntur, et ea communibus
" parielibus plerumque disterminantur.“ (L. 4. $ 10. Dig. Lib. 10. Tit.
1.)—Clădirile. numai atunci ar putea fi supuse grănițuirei când ar
fi deosebite prin un loc stârp. Laurent. VIL. 418. Aubry et Rau.
I]. $ 199, p. 199. Vedi Art. 15 şi 17 din legea rurală de la 1864
care prevede hotărnicia, izlazurilor (imaşelor), locurilor de fânaţă şi

2)
Coproprietar
în indivisiune.

Iv)
)

Punerea proprietarului în
causă, de cătră pârit.

:)

arătură remase în proprietatea sătenilor, precum şi a vetrelor

satelor.

L. 4. $ 7, în medio. Dig. Lib,.10. Tit. 1, Vegi și L.4 $ 6, eodem.
Comp. Laurent. VII. 418. Demolombe. XI. 265.
Coproprietarul în indivisiune are și el acest drept, cu toate că
ceilalţi coproprietari sar opune la această acţiune, pentru că întinderea, fondului trebue să fie cunoscută în momentul facerei
împărţelei. Laurent. VII. 418, 422. C. Rennes. Rep. Dal. Bornage. 19.
Arntz. Î. 1090. Mourlon. I. 1707. Maread6. IL. 598. Demolombe.
XI. 259. Aubry et Rau. IL. $ 199. p. 199 și 200.—Contrâ. Laurent. VII. 423. Pardessus, 331, după care reclamantul ar trebui
să dovedească mai întâi calitatea sa de proprietar, pâritul având
interes de a se judeca numai cu proprietarul, fiind că hotărîrea
ce el ar dobândi față cu o altă persoană n'ar fi oposabilă proprietarului. Această părere a remas însă isolată.
Laurent.

VIL. 424

și autorii

citați

în nota

4.

Vedi

şi Tom.

II, p.

550. Această soluțiune este conformă dreptului Roman. (Vedi L.
4 $ 9. Dig. Lib. 10. Tit. 1.) Remâne însă bine înțăles că pâritul

GRĂNIȚUIREA PROPRIETĂȚILOR VEOINE.—ART.

584.

i!

In asemene caz însă, efectele grăniţuirei încetează prin încetarea
usului şi a usufructului. (Arntz. I. 1090.)
Dreptul de a cere grăniţuirea s'ar cuveni, după unii, şi credi-Creditor ante-

torului

antecresist,

pentru

că sunt

autori

care

susțin că anticresa 1697 ant.”

ar conferi un drept real asupra lucrului. !)
Acest drept nu se mai cuvine însă sub nici un
aşului,

pentru

că am

vădut,

cu

cuvânt chiri-

Controversă.
Chiriaş.

toată controversa ce esistă asupra

acestui punct, că dreptul chiriașului este personal. ?)
Acţiunea în grăniţuire trebue să fie pornită contra proprieta- Persoanele

rului limitrof.

Pâritul

trebue

deci şi el să fie proprietar, căci €l acțiunea. în”

are acelaşi rol ca şi reclamantul. Când deci
nită contra

arendașului,

locatorul

va

în causă de cătră arendaş. ?)

acţiunea va fi por-

trebui

neapărat

|

grănițuire

să fie pus POâo. i Por

Care este capacitatea cerută pentru a intenta acțiunea în gră- Capacitatea
po]
:
%
y

niţuire

şi

pentru

a se

apăra

contra

unei

asemene

cereri.

cerută pentru

Pentru ș porni acţiu-

a respunde la această cestiune, trebue să distingem : 1% sau punc-nea în grâni.
ire şi a se
tele de hotare sunt cunoscute şi . necontestațe, și . acţiunea
are de Între în con-

scop aa
numai însemnare acelor hotare, și în asemene caz, acţiunea tra ei. Epi.

,

îs
,
.
minor
în grănițuire fiind un“ act de administr
ațiune şi de conservare, - trop,
eriencipat
aparţine fără nici o îndoeală atât barbatului administrator al aetc.
verei femeei sale (Art. 1242), cât şi epitropului 'sau minorului

care

s'ar vedea

acţionat

de altul

de cât

de

proprietar

ar putea

pune pe acest din urmă în causă, pentru ca să nu mai aibă un
nou proces de susținut în contra luj. Laurent. VII. 37, 424 și VI.
367. Demolombe. XI. 256. Marcad€. II. 598.
') Demolombe.. XI. 257.—Contră. Aubry et Rau. IL. $ 199, p. 200,
tecst și nota 12.:Vedi și tomul II al lucrărei noastre, p. 428, nota 2.
2) Vegi Tom. II, p. 428, nota 4. Comp. Laurent. VII. 494. V. 485.

VI. 75 și XXV. 9 urm. Demolombe. XI. .258. Demante. IL. 500 bis

IV. Toullier. D. IL. (partea L) 181.—In caz de contestațiune asupra hotarelor, chiriaşul va trebui deci să recurgă la locator care

va face să înceteze

turburarea

prin

vent. VII. 424. Arntz. L. 1090.
2) Laurent. VII. 425.— Vecinii care n'ar

pșovocarea

grănițuirei.

Lau-

fi limitrofă pot şi ei să fie Chiemarea

puși în causă de câte ori presența lor ar fi neapărată, însă ei vor vetinilor „ne-

trebui să fie chiemaţi de cătră pârit, ear nu de cătră reclamant,
căcă acțiunea acestui din urmă nu poate fi primită de cât în contra proprietarului limitrof. Laurent. loco cit. Curasson. Bornage.
50. Vedi cu toate aceste Cas. Fr. D. P. 56. 1 312 și Demolombe,

XI. 267, după care vecinii nelimitrofi ar putea fi chiemaţi

direct

de cătră reclamant.
— Casaţiunea franceză (V. D..P. 5.1, 31) a
admis ca judecătorii sesisaţi de grăniţuirea a două proprietăți limitrofe pot din oficiă să ordoane chiemarea celorlalți vecini, daca
operațiunea trebue să se întindă și la proprietăţile lor, însă această
soluțiune mi se pare inadmisibilă.— După art. 1137 'din. codul Calimach (Art. 850 în medio Austriac), la; înoirea de hotare trebue să

se chiemeşi megieșşii

dimprejur

să se prescrie

cu de amâruntul, pre cât va fi prin

putință.

semnele

de hotare

”
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-

emancipat ; 2" sau punctele de hotare sunt necunoscute şi contestate, și în asemene caz, fiind în joc o parte din averea imobiliară, epitropul nu mai poate represinta pe minor, cel puţin ca
reclamant, fără încuviințarea consiliului de familie (Art. 408); minorul

emancipat

nu poate

figura

nici ca pârit,

nici ca reclamant

fără asistenţa curatorului (Art, 428), ear barbatul fără împuternicirea femeei sale, afară de casul când el ar figura ca usufructuarul averei dotale (Art. 1243), sau chiar a altei averi, 'sub un

—

alt regim de cât acel dotal.

!

|

-

Caracterul
La Romani, acţiunea în grăniţuire (finium regundorum) era,
erăniţaire. clasificată între acţiunele micste, 2) şi mult regretatul Al. C. Şen-

Acţiune rezlă-drea, în eminentul seu tratat de procedură civilă (|. 279 și 287) dice
“că această acțiune ar fi micstă şi în dreptul nostru dimpreună cu
celelalte două acţiuni cunoscute sub numele de actio familie erciscunde, şi actio communi dividundo. Inţăleg pănă la un punct
oare care că asemene teorie să poată fi susținută în Francia,
unde legiuitorul (Art. 1370 fr.) pe de o parte pune între quasicontracte angajamentele formate între proprietarii vecini fără
-voinţa lor, pe când știut este că acţiunele care isvorăsc din quasicontracte

sunt personale,

şi unde, pe

de

altă parte, regularea, ho-

tarelor se consideră ca o servitute care derivă din situaţiunea
locurilor, ceea ce conferă acţiunei un caracter de realitate ; dar.
că asemenea teorie să se susție la noi, unde Art. 1370 din codul
fr. lipseşte şi unde acțiunea pentru regularea hotarelor are numai caracterul realităței, aceasta n'o pot pricepe, mai ales când
observăm că legiuitorul nostru a manifestat în deajuns intenţiunea
de a nu admite esistenţa acţiunelor micste prin faptul că n'a reIndreptarea
unei erori

sttecurate p

183.

1)

Aubry et Rau. Il. $ 199. p. 200, 201 tecst și nota 14. Laurent.
VII. 426. Bonachi. Il. p. 237.--In tomul al [-le, p. 183, am ad-

mis împreună cu Demolombe (VII. 689 și XI. 260, 261) că epitro-

pul ar putea să intente sau să apere singur pe minor în contra

unei acţiuni în grăniţuire, de câte ori proprietatea sau titlurile n'ar
fi contestate (Comp. Art. 53 $ 2şi
56 $ 4.L. jud. ocoale din 1879),
însă după o matură reflecsiune cred că această soluţiune este inadmisibilă în legislaţiunea noastră, pentru că la noi, judecătorii de
pace

nu judecă

acţiunele

în grăniţuire,

ci numai

acţiunele pentru

strămutare de hotare, care. nu trebuesc confundate. Vedi p. 44.
2) „Quedam actiones miztam causam obtinere videntur tam în rem
quam în personam. Qualis est . . . . finium regundorum, que inter
cos agitur qui confines agros habent...* (nstit. $ 20. Lib. IV. Tit.
6.) Jurisconsultul Paulus consideră acţiunea în grăniţuire ca personală (V. L. 1. Dig. Lib. 10. Tit. 1), însă această părere este
«greşită față cu teestul sus citat din Institute.— Majoritatea, autorilor francezi consideră şi astădi acţiunea în grăniţuire ca micstă.

Vedi Arntz. 1. 1090. Boitard. Proced. Civ. |. 134 etc. Aceasta era
şi părererea lui Pothier (Socicte, No.
toți comentatorii francezi.

231)

după care se
|

ieu mai
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produs art. 59 din procedura franceză, care vorbeşte de materii
micste, (Vedi cu toate aceste Art. 54 Pr. Civ.) Acţiunea nefiind
astădi de cât însuşi dreptul esercitat în justiţie, pentru ca să
esiste acțiuni micste ar trebui să fie şi drepturi micste, ceea ce
este inadmisibil. î) Care este deci la noi adevăratul caracter a
acţiunei finsum .regundorum? Facultatea de a cere regularea hotarelor fiind

un

atribut

al proprietăţei,

şi

acţiunele

din proprietate independent de ori ce legătură

care

isvorăse

de obligaţie fiind

reale, nu mai remâne nici o îndoeală că acţiunea în grăuiţuire
este reală. ?) Ca atare, ea se va întroduce, conform Art. 59 Pr.

Civ. la tribunalul de judeţ al situaţiunei imobilului. 3) (V. și Art.
5 Regul. pentru hotărnicii din 1868. *) Acţiunea în grănițuire n'ar
putea deci fi pornită pentru prima oară în apel într'o instanță
care ar avea de obiect revendicarea unui pământ, căci aceasta ar
fi o cerere nouă în sensul Art. 327 Pr. Civ. (Cas. Fr. D. P. 68 1.292.)

In Francia şi în Belgia, acţiunele pentru regularea de

hotare la,Deosebire
de
codul fran-

au fost date în competința judecătoriilor de ocoale prin legi posterioare codului civil. (L. fr. din 25 Mai 1838 şi L. Belg. diu
25 Martie 1876.)
Această competință încetează însă când se
contestă proprietatea sau titlurile careo stabilesc. La noi, numai
acţiunele pentru strămutare de hotare sunt de competința jude1)

Vedi

tomul

II al lucrărei

noastre,

p. 406, unde

m'am mai încercat

o dată să combat teoria Romană susținută atât de Dl. Şendrea cât
şi de DI. Gh. Tociiescu (Proced. Civ. partea II, p. 40 urm) şi combătută de Dl. Al. Degr6 (Dreptul pe 1888, No. 42).—Art. 54 din
Pr. Civ. care pare a presupune esistența acțiunelor micste este, după
părerea noastră, o inadvestență a legiuitorului nostru, cu atât mai

mult cu cât teoria acțiunelor micste nu are la, noi nici o rațiune

de a fi din punctul de vedere al competinţei, de vreme ce legiuitorul Românnu stabileşte un forum deosebit pentru afacerile mieste.
Vedi cu toate aceste Dreptulpe anul 1873, No. 63, unde simpaticul nostru

confrate şi amic, Gr. G. Păucescu,

astădi ministru, re-

cunoaște esistenţa acţiunelor mieste şi la noi.— Procedura

Italiană

nu cunoaște acțiunele micste care au fost de curând desfiinţate și în
—

x

Anglia prin o lege nouă.
|
Comp. Laurent. VII. 428. Demolombe. XI. 243, 244. Demante. II.
500 bis III. Bonachi. II. p. 238, care se pronunţă tot în acest sens.
3) Aceasta o recunoaşte însuși Dl. Şendrea (op. cit. 1. 355.) Este deci
de mirat cum Dl. Sand. Nanoveanu (Pr. Civ. p. 173) a putut să
susție că acțiunea în grăniţuire s'ar putea întroduce la tribunalul
domiciliului pâritului, când procedura noastră prevede (Art. 59) că
ori ce acţiune relativă la imobile se intentă numai la tribunalul
situaţiunei imobilului. Comentatorii noştri ar face bine să observe
mai de aproape tecstele noastre în loc de a se lua orbește după
autorii străini !
1) Regulamentul pentru hotărnicii din 6 Martie 1868 are putere de
lege, fiind că a fost elaborat

Ş.-1. Bulet. pe 1880, p. 173.

în basa

Art,

745 Pr. Civ.

Cas.

Ă

Rom,._

ces,
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proprietatea

sau

titlurile

ei constitutive. (Art. 56. L. jud. ocoale din 1879.)
Strămutarea
Nu trebue deci să confundăm acțiunea pentru regulare de hoArt. 56 L. lare cu acțiunea pentru strămutare de hotare.
Cea dintăi este

„din 1879. petitorie, ear cea de al doile este posesorie. £)
|
Efectele
grăGrăniţuirea îşi produce efectele sale numai în privinţa delimiFirei.

tarey fondurilor; ea nu are nici un efect în privinţa proprietăţei,
chiar când judecătorii ar fi ordonat restituirea unei porţiuni de

pământ,

Desființarea

de unde

resultă

că partea

care ar

fi pornit

procesul

în

grăniţuire remâne liberă de a introduce o acţiune în revendicare,
(Comp. Art. 19 din regul. hotărniciilor de la 1868), fără ai se
putea închide calea prin escepțiunea trasă din lucrul judecat, căci
revendicarea, constitue o acţiune nouă, de vreme ce judecătorii nu
sau pronunţat în privinţa proprietăţei. 2)

Hotărnicirea proprietăţilor limitrofe o dată statornicită poate ea,

„să fie atacată? Dacă ea a avut loc prin convenţia părţilor, această convenție va putea fi anulată conform dreptului comun

când se va dovedi că consimțământul uneia din părți a fost dat
prin eroare, smuls prin violență sau surprins prin dol.3)
III. Despre

îngrădirea

proprietăţei.

Prin îngrăditură sau împrejmuire trebue să înțălegem ori ce
stavilă care are de scop de a impedica întrarea într'ui loc. ImStrămutare

*) Demolombe. XI. 246. Arntz. [. 1092.— Strămutarea şi desființarea,

A 321 555
Cod. Pen.

de hotare sunt două delicte deosebite care se pedepsesc cu înthisoarea sau cu amendă. (Art. 321, 355 Cod.Pen.) Pentru că strămutarea sau desființarea de hotare să fie un delict, trebue ca
grănițuirea să fi fost făcută de bună voe sau prin justiţie între
acei interesaţi. Demolombe. XI. 246.—După codul penal vechiii al
Moldovei, strămutarea și desființarea de hotare erau pedepsite cu
bataea

5

pentru

cei proști,

ear pentru

cei mai de ispravă,

cu o glo-

bire la cutiia milelor. Vedi Tomul II, p. 432, nota 2.
Laurent. VIL. 436.. Comp. şi Cas. Fr. D. P. 68. 1. 292.—Hotărirea
care se pronunţă asupra cererei. de grănițuire este, că toate hotăririle, declarativă, ear nu translativă sau atributivă de proprietate, de unde 'resultă că dacă măsurătoarea a avut de resultat de

a da unui din vecini mai mult pământ
titlul seu, titlul va avea: precădere.

de cât i se

cuvinea

după

Laurent. VII, loco cit. Boileux.

II. p. 830. Demolombe. XI. 278. Remâne bine înţăles că hotăririle pronunțate în materie de hotărnicie nu sunt oposabile de cât
părţilor care au figuratîn instanţă. Cas. Rom. Bulet. S. L. p. 1880, p. 131.

3) Art. 953—961. Laurent. VIL. 437. Demol. XI. 280. Comp. C. Douai.
„DD. P. 49. 2. 48.—ln caz când ar fi
vească, această hotărire va putea fi
mun pe calea oposițiunei, ăpelului şi
—Demolombe,
Joco esf. Aubry et Rau.

intervenit o hotărire judecătoatacată conform dreptului coa recursului în casaţie. Laurent.
Il. $ 199, p. 203.
4
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|

45.

prejmuirea are deci de obiect împedicarea violațiunei proprietăţei.!
Dreptul ce are fie care proprietar de aşi îngrădi proprietatea,
Deosebire”
sa prin şanţuri, pari, ziduri, garduri şi prin ori ce alte mijloace,
nu”; 600.
trebue să fie confundat cu dreptul ce Art. 600 conferă fie cărui
proprietar de a obliga pe vecinul seu în orașe și suburbii
(ma„halale) a contribui la clădirea și repararea îngrăditurei ce desparte
fondurile lor respective, căci Art. 585 conferă un drept, pe
când
Art. 600 impune o obligaţiune.
„20- Despre îngrădirea

de bună voe.

Art. 585. — Tot proprietarul își poate îngrădi proprietatea,
„escepțiunea ce se face la Art. 616, (ear nu la Art. 615, după afară de
cum din
eroare se esprimă tecstul oficial.) 2) (Axt. 475, 480, 600,
602 urm. 616
urm. O. C. Art. 355, 389 $ 9, 312 $ 4 Cod. Pen. Regul. din
6 Martie
1868 p. hotărnicii. Art, 11—13, 103 $ 5 şi 7 L. pentru poliţia
rurală din

1868. Ast. 647 C. Fr)
Ori ce proprietar

9
==

1)

.

3) îşi poate deci

îngrădi proprietatea

sa, *)

„Se socotește împrejmuit sau îngrădit, gice Art. 312 Ş 4 din codul
pen., ori ce loc închis, unde nu poate cine-va pătrunde de cât
prin mijlocul cheilor, sau întrebuințând o efracţiune sau escaladare.“
Stricarea împrejmuirilor altuia este o contravenţie poliţienească.

Art, 389 $ 9 Cod. Pen. și Art. 103 $ 5-şi 7 L. Pol. rurale. |
Este

de observat

că servitutea

616 pentru proprietarul a cărui

legală de

trecere stabilită

loc este înfundat

,

de Art, Inesactitate

nu constitue p

adevărată escepţiune la regula care statorniceşte dreptul la ingră-

direa proprietăței,

căci Art.

616

nu împedică

pe

Art. 389, 312
Cod. Pen.
Art, 103 55
? rurale ”

proprietar

de teest.

de a

se împrejmui, cil obligă numai “a lăsa prin îngrăditură un loc de
trecere pentru proprietarul înfundat. Demol. XI. 283 şi XII. 638.

Aubry et Rau II. $ 291, p. 158. Laurent. VIL. 441 și VIII, 109 și
273, Comp, și Cas, Fr. D. P. 53. 1. 308.—Vegi cu toate aceste

Duranton (V. 434), după care proprietarul fondului supus servituței.
de trecere n'ar putea să închidă drumul prin 0 portiţă sau barieră,
dând proprietarului locului înfundat 0 cheie pentru a putea trece.
Această,

din urmă părere

este

prea riguroasă,

căci -la caz

de

în-

fundătură, trecerea nu este stabilită în interesul comodităței fondului dominant, pentru ca să se aplice Art. 634, după care proprietarul fondului șerbitor nu poate să ingreueze întrebuințarea
servituţei, ci numai pentru o causă de necesitate, şi proprietarul
_înfundat nu se poate plânge îndată ce s'a satisfăcut acestei necesităţi. Laurent. VIII. 109. Veqi și infră, esplic. Art. 616 urm. și 634.
2) Proprietarul în îndivisiune nu se poate însă împrejmui fără învo- Proprietar
în
irea celorlalți coproprietari, căci fie-care coproprietar având dreptul îndivisiune.

de a se folosi de lucru după destinațiunea,

sa, folosința unuia, nu

trebue să împedice dreptul celuilalt. La caz de “contestaţie deci,
judecătorii sunt chiemați a decide dacă drepturile proprietarului
„care cere îngrădirea se pot împaca cu drepturile celorlalţi devalmași. Laurent. VII. 442. Curte din Metz. D. P. 57. 2. 196.
*) Acest drept aparţine chiar proprietarului a cărui fond este traversat prin un rîu nenavigabil și neplutitor, căci am vădut supră, p.
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Critiea locului unde se
găseşte Art.
585.
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de ori ce natură ar fi (Art. 585 C. C. şi Art. 12 L. pol. rarale):
„fiște carele proprietar, dice art. 1149 din codul Calimach (858
Austriac), este dator a se îngriji pentra neapărata îngrădire a
locului seu, și pentru deosebirea lui de locul străin.“ !)
Această facultate nu are nici un raport cu servituţile, ci este,
după cum se esprimă Art. 11 din legea poliţiei rurale de la 1868, *)
o consecință și un atribut al dreptului de proprietate, care permite proprietarului de a face în limitele legilor ceea ce el voește
cu lucrul seu. (Art. 475, 480.) Locul adevărat a acestui articol
nu este deci aici, ci între disposiţiunele generale ale proprietăţei,
unde el se vede aşedatîn codul Italian. (Art. 442.) Dacă legiui-

torul francez a pus această disposiție între
că înaintea, revoluţiunei celei mari,

acest drept era cu desevârșire

în unele

restrâns

în

causa este

servituţi,
părţi ale

folosul

Franciei,

boerilor (les

seigneurs) când prin dreptul feodal (v. de pildă la coutume d'Amiens), când prin despotismul regilor care nu se sfieau de a jertii
proprietatea cetăţenilor pentru a, asigura unei clase trândave și
privilegiate dreptul şi plăcerea de a vâna pe pământul mojicilor.

Această servitute a fost desființată dimpreună cu multe alte previlegii în noaptea memorabilă de la 4 August, şi legiuitorul modern a proclamat dreptul la îngrădirea proprietăţei pentru a șterge
toate servituţile odioase ale regimului feodal și a deosebi proprietăţile

odată

pentru

tot-deauna.

Dreptul de a'și împrejmui proprietatea sa, ori cât de absolut
fi, îşi are şi el limitele sale, ca și dreptul de proprietate din
care el decurge. Astfel, proprietarul n'ar putea să jignească dreptul
celor de al treile împedicând prin mijlocul unei împrejmuiri eserciţiul servituţilor convenţionale, naturale sau legale (Art. 616);
el va trebui în tot-deauna să lese un loc deschis pentru esercițiul servituţilor particulare care ar greva fondul seu. (Comp.

Escepţiune la
dreptul de
împrejmuire. ar

Art.

639 $ 3. Cod. Italian.) 5) Proprietarul par

putea de ase-

30, 34, nota 3 şi Tom. IL. p. 421 și 523 că aceste rîuri aparţin la
noi fără nici o îndoeală proprietarilor riverani. (Argum. din Art. 476
500,

Dreptul Ro-

man.

')

)
Iv)

502,

582

și 583.) Curtea din Paris. D. P.63. 2. 122. Daviel. Il.

551.— Contră. Demolombe. X. 147. Comp. și Tom. II a lucrărei noastre, p. 420, nota 2 în fine. Dreptul de împrejmuire era recunoscut şi la Romani ca o consecință a dreptului de proprietate. V. Instit. $ ultim. Lib. 2. Tit. 4
şi L. 21. Cod. Lib. 4. Tit. 35, unde se dice: „Suc guidem quisque
rei moderator alque arbiter, non omnia negotia, sed pleragque ex
proprio animo facil.“
Acest art. reproduce pe scurt Art. 1 (Tit. 1, S* 4) din legea de
la 6 octombrie 1791, cunoscută sub numele de cod rural.
Vegi supră, p. 45, nota 2.—Astfel, proprietarul care'şi îngrădește
proprietatea sa trebue să lese în îngrăditură un loc deschis suficient pentru scurgerea apelor care provin fiveşte” din locurile su-
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să useze de dreptul ce'i dă legea de a'şi împrejmui

pro-.

prietatea, când el ar fi renunţat însuşi la facultatea de a se îm-

prejmui,

căci nimic m'ar putea impedica

servituți. 1) (Art. 620.)

stabilirea

unei asemene

Art. 648 din codul francez prevede că proprietarul care se împrejmueşte perde dreptul de a'şi pășuna vitele sale pe locurile
deschise unde nu esistă nici semănături, nici fructe, ceea ce în
Francia se numeşte le droit au parcours et vaine păture. Legiuitorul nostru a eliminat însă această disposiţiune, și cu drept cuvânt, pentru că la noi, locuitorii n'au asemene drepturi, nimene

neputând

să pășuneze

altuia, fără voea şi

nici într'un

consimțământul

poliției rurale de la 1868.)

„20

timp

vitele

sale

proprietarului.

pe

Eliminarea
Art. 648 din
codul francez.

pământul

(Art.

14

L.

-

Despre îngrădirea silită.

Art. 600—Fie-care poate în orașe și suburbii a îndatora pe vecinul

seu a contribui la clădirea şi repararea îngrăditurei ce desparte
casele,
curțile și grădinele lor; înălţimea îugrădirei se va hotări
după regu-

lamentele particulare, sau după obiceiul obștesc, şi în lipsă de regulamente şi de obiceiii, înălțimea zidului va fi cel mult 2) de doi metri,
socotinduse și coama. (Art. 584, 590, 592, 593, 597, 598 C. C.
Art, 12
L. pol. rurale din 1868. Art. 663 C. Fr.)

In deobşte, şi mai ales la ţară, nimene nu poate fi silit: a se .
împrejmui. 5) Cu toate aceste, legiuitorul a admis o escepţiune la

acest

prineip

pentru comunele

urbane €) din

causa

apropierei

1o-

cuinţelor şi contestaţiunelor ce sar putea ivi între vecini, şi mai
ales din causa însemnătăţei averei mişcătoare care ar fi putut fi
sustrasă

cu

cea

mai mare ușurință. În puterea acestei escepțiuni, 5)

perioare. (Art, 573 și 585.) Arntz. I. 1094. Cas. Fr. D.P. 67. 1.503.
Demolombe. XI. 284. Vegi și escepțiunea aratată, supră. p, 45, nota
"3, în privința proprietarului în indivisiune.
*) Legiuitorul a voit să qică cel puțin, în loc de cel mult, după cum Inesactitate
se esprimă și tecstul francez. Acest tecst pe care Pam reprodus de tecst şi
')

numai cu o mică

schimbare

în privinţa

înălțimei ce trebue

să aibă

zidul comun este reproducerea aproape literală a art. 209 din
cutuma -Pârisului,
3) „Fie care proprietar este liber, dice Art. 12 din legea poliţiei rurale, să'și îngrădească locurile sale de cultură, livegile, viile, eleş-

teurile și sădirile de ori ce fel.“ Ar fi deci casabilă decisiunea care

ar aplica Art. 600, fără a constata că proprietatea pe care urmează
a se rădica zidul de împrejmuire este situată întrun Orâş sau suburbie. Cas. Fr. D. P. 87. 1. 36.
*) Comunele se împart în comuni urbane și rurale. Clasificarea comunelor în urbane și rurale se face prin lege, după cererea comunei interesate, luându-se și avisul consiliului judeţian. (Art.
3
L. Com. din 1887.) Art. 600 nu este deci aplicabil de cât la comuneje care sunt declarate urbane prin o lege. V. şi supră, p. 22, nota 2.
5) Împrejmuirea silită find o escepțiune este deci de strictă inter-

origina Art.
600.

CODUL CIVIL.—C0ARTEA IL—TIT. 1V.—ART. 600.

48

fie care locuitor poate în orașe 1) și suburbiile lor 2) să silească
întrun interes comun pe vecinul seu a contribui pentru partea
sa 5) la clădirea şi repararea îngrădirei, ) adecă a zidului ce desparte casele curţile și grădinele lor.%) (Art. 600.) Pentra ca această, disposițiune să fie aplicabilă, să cere însă ca proprietăţile să

fie limitrofe (contigues), adecă alipite una de alta (Laurent, VII.
500 şi Cas. Fr. D. P. 57. 1. 400) şi să fie amândouă situate
Ingrădirea
consistă în-

într'un oraș sau în suburbiile lui, adecă într'o comună urbană. 5)
Iugrădirea despre care vorbeşte Art. 600 consistă întrun zid,

tun zid,

după

cum

însuși tecstul o spune

la finele

articolului.

Acest

zid

Controversă.

pretare. Laurent. VII. 498, 585. C. Limoges. Repert. Dalloz. Servitudes. 553. Art. 600 nu se aplică deci la şanţuri şi la garduri.
Vedi înfră esplic. Art. 602-605.
Orașele sau târgurile constituese o comună urbană. Târgurile nu
trebuesc confundate cu târgușoarele,
căci cea mai mare parte din

Oraşe,
târguri.

aceste din urmă constituesc o comună rurală. Comuna rurală nu
poate să aibă mai puţin de 200 contribuabili. Satele saii cătunele
Suburbii,
mahalale.

-

5)

*)
%)

Dreptul Roman,

care n'ar întruni acest număr se vor alipi cu altele, ţinându-se
cont de posiţiunea lor topografică. (Art. 5. L. Com. din 1887.)
Prin suburbii sau mahalale (les faubourgs), trebue să înțălegem
- partea orașului

care se întinde

lească a rădica cu

-

dincolo

de

împrejmuirea

și barie-

rele lui, continentia urbis adificia. „Qui în conlinentibus urbis nati
sunt, Rome nati intelligantur. (L. 147. Dig. Lib. 50. Tit. 16.) Vedi şi
L. 2 Pr. eodem, unde se dice: „Urbis appellatio muris: Rome autem
continentibus cedificiis finitur, quod latius patei.“ Legea va determina mai tot-deauna unde se sfârșesc suburbiile și unde începe
comuna rurală, însă la caz de contestaţie, cestiunea se va aprecia întun mod suveran de cătră autorităţile judecătoreşti. Laurent. VII.
497. Demolombe. XI. 380 bis.
Fie care vecin contribue pe jumătate, dând și jumătate din locul
trebuitor pentru rădicarea zidului. Demolombe XI. 385.
La Romani, fie care putea să silească pe vecinul seu să contribue
la îngrădirea care deosebea fondurile lor, dară nu putea să sicheltueala

comună

o

îngrăditură

care

nar

fi

avut ființă: „De communi pariete utilitatis causa hoc copit obser-

:

vari, ut

cedificei Quidem

portioms
2. (Vegi
Această
prietate,

sue impensas agnoscere.“ Paul. Sent. Lib. 5. Tit. 10. $
şi Art. 1148 din codul Calimach, 858 Austriac.)
i
enumerare nu este limitativă, şi prin urmare, ori ce prode ori ce natură ar fi, este supusă acestei disposiţiuni,

cui edificare interest, cogatur

vero socius

dacă ea se află înlăuntrul unui oraș sau a unei suburbii. Laurent.

9)

VII. 499. Aubry et Rau. II. $ 200, p. 207, nota 1. Demolombe.
XI. 382. Demante. Il. 517 bis. Il. Pardessus. 148.—Contră. Trib.
Epernay și Curte din Dijon. D. P. 70.3. 40. D. P. 71.2. 47.
Demolombe. XI. 380 bis.—Obligaţia de a contribui la clădirea și
repararea zidurilor comune de împrejmuire impusă de lege pentru fondurile situate în oraşe și suburbiile lor esistă nu numai atunci când toată ulița ar fi compusă de locuinţi aglomerate una
lângă alta, dar chiar şi în casul când şirul caselor ar fi întrerupt.
Curte din Douai. D. P. 80. 2. 9.
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trebue să fie de peatră sau de cărămidă și legat în tencueală
(Aubry et Rau. Il. $ 200, p.. 209), aşa încât, un gard, un şanţ,
sau un zaplaz de scânduri war fi nici întrun caz suficient. ID) A"dâncimea temeliei și grosimea zidului vor f proporționate
cu

înălțimea lui. (Demolombe. XI. 381.)

Inălțimea zidului se va, hotări după regulameritele particulare
*) Inălţimea

zisau după obiceiul obştesc, ear în lipsă de regulamente particulare
nui comun.
*)

Aubry et Rau. IL. $ 200, p.

209. Demolombe.

XI.

381. Laurent.

VII. 501 şi 585. Demante. II. 517 bis IV.

Comp.

rete de scânduri,

păreţi se obicinuesc.

Cas. Fr.D.

58. 1. 56 şi D. P. 60, 1. 125.—Vegi cu toate aceste Toullier P.
. II
(partea I) 167, şi Arntz, I. 1127 care admit posibilitatea
unui păîn locurile unde asemene

—
Vedi în manualul administrativ al Moldovei, T. L. p. 208-211
, pu- Manual admiblicația departa

m. lucrărilor publice din 25 Aprilie
în privinţa Purativ al
înfrumuseţărei orașelor. „Zaplazii şi îngrădirile de 1850
scândur
i, dice
"Moldovei.
punctul al IV, No. 3

din această disposițiune, sunt de o cam dată
învoite numai la mahalale ; “gardurile asemene se învoese
numai în
mahalalele din afară cu aceasta însă, că aceste să fie fără
streşine de spină pe părțile din fund lăturașe, ear în față se vor
rădica ori zaplazi, ori ostrețe de haragi în picioare; pe ulițele
de că-

pitenie

se vor pastra

și întrebuința

numul

zidurile de peatră, gri-

lele de fer şi stahetele de lemn boite.“ Această

rială prelucrată în temeiul

Regul.

organic,

care

disposiţie ministeprevede

şi

el
nămol de disposiţiuni în privința salubrităței și înfrumu
sețărei
rașului Iași (Cap. III. Art. 45-94), oprește în viitor rădicar
ea
binale de paianturi, vălătuci, nuele, scânduri şi alte materia
luri

un

ode
ar-

detoare, permițind pe «de o parte acoperemintele de scânduri
de şindilă numai la mahalale, sau în vatra oraşelor unde sau
nu
sunt încă

nând
bilor

fabrici de oale de acoperit, ear pe de altă parte,
desființarea
șandramalelor, șoprânelor, cerdacurilor,
și

prispelor,

gârlicelor

de

pivniţă

etc.

întru

ordotără-

cât

aceasta sar cere de lărgimea şi. putincioasa îndreptare
a ulițelor. Dacă toate aceste disposiţiuni sau macar parte din
ele ar fi
fost puse în aplicare, n'am vedea astădi cea mai mare
parte din
orașele noastre înti”o stare atât de miserabilă. Intr'ad
evăr, baratcele şi gaştele de lemn, a căror desființare s'a preseris
încă prin
Regul. organic şi pe care Domnitorul Gr. Ghica a fost
silit la, 1852
să le dărâme cu pompieri, se văd earăși în picioare în ulițele
cele
mai de căpetenie ale orașelor noastre din causa nechibz
uinței și
rălei voinţi a primarilor care, în contra legei și a
tuturor regulamentelor, au permis reclădirea lor. Am credut deci
de a mea
împerioasă datorie de a pune toate stăruințele mele
în consiliul
comunal pentru desfiinţarea, definitivă a acestor cuiburi
de infecțiune şi de incediu, și întradevăr, consiliul comunal, în
şedinţa de
la 21 Iulie 1888,a hotărît desființarea tuturor gaştelo
r de lemn
aflătoar
Nu

e în orașul Iaşi. (Vedi monitorul comunal din 1888, No.
61.)

știu însă

dacă acest vot se va aduce

vre odată. la îndepli

nire,
căci toate voturile date de consiliile anterioare în această
privinţ
ă
au temas pănă acum o literă moartă!
*) Prin regulamente particulare se înțălege învoelele
dintre părți.
* (Art, 969.) (Comp. Art. 583.) Vedi şi supra, p. 33,
nota 4.
4
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și de obiceiuri, înălțimea zidului comun va fi, se înțălege în viitor, î) cel puțin, ear nu cel mult, după cum din greșală se esprimă tecstul oficial, de doi metri, ?) socotindu-se și coama. 3
Nimic war împedica însă pe părţi de a se învoi ca zidul să.
fie mai mic şi chiar mai mare de cât prescrie legea, 4) după cum
aceasta resultă din discuţiunile urmate în sinul consiliului de Stat,
de unde urmează că disposițiunea Art. 600 nu este de ordine
publică, ci este înființată numai

Vecinul

Aplicarea
art, 593,

care sar vedea

în interesul

privat

al vecinilor. 5)

acţionat pentru a contribui, fie la re-

-

Adecă de la punere în lucrare a codului civil (1 dechemb. 1865), după cum se esprimă atât tecstul francez (663) cât și acel Italian (559.)
francez de
”) În codul Italian, înălțimea este de 3 metri, ear în(2 codul
metri 6), după
39 decimetre (3 metri 2), sau de 26 decimetre
cum orașul are mai mult sau mai puţin de 50,000 locuitori.
3) Coama (le chaperon) este acoperemântul sau stieșina care formează
deasupra, zidului de o parte sau din amândouă un plan inclinat pentru scurgerea apei. (Comp. Art. 591.)
D. II. (partea 1)
) Vedi Aubry et Rau. II. $ 200, p. 210. Toullier
162. Comp. şi Demolombe. XI. 383 bis. Laurent (VII. 498) însuși
admite că părţile pot să deroage prin convenţia lor la înălțimea
zidului comun, susţinând însă cu toate aceste că împrejmuirea silită
este de ordine publică.
Ce se va întâmpla când

—

o

Casul când
fondurile limitrofe n'ar
avea, aceeași
înălțime,

A
unul

din fondurile

limitrofe

consiliul

de Stat ar fi

recunoscut

ar fi mai

înalt de cât celalalt, în cât ar fi cu neputinţă ca zidul comun să
înfățaşeze aceeași înălțime din ambele părţi. In asemene caz, zidul va trebui să înfăţoşeze înălțimea legală din partea unde pământul va fi mai rădicat, ear cheltueala întregului zid va fi în comun. Dacă pământul este mai nalt într'o parte din culpa unuia
din proprietari, acel care n'a făcut nici o schimbare la fața locului va contribui numai pentru jumătatea unui zid ordinar. Arntz.
I. 1128 Laurent. VII. 501. Aubiy et Rau. IL. $ 200 p. 209, 210.
Curte Bordeaux. D. P. 73. 5. 423, No. 28. Comp. în sensuri diverse:
Demolombe. XI. 384, 384 bis. Toullier D. IL. (parte 1) 162. Pardessus. 150. Demante. II. 517 bis. V.
Părțile ar putea deci foarte bine, după părerea noastră, să renunțe, una în folosul celeilalte, Ia facultatea ce le dă legea, căci
pe de o parte, dacă împrejmuirea silită ar fi de ordine publică, nu
pricepe

se poate

cum

în mod

lor la înălțimea
formal dreptul vecinilor de a deroga prin convenţia
ce trebue să aibă zidul comun (vedi Locr6. Legisl. cv. VIII. p. 343),
ear pe de altă parte, ar trebui să se admită că, în oraşe și în
suburbiile lor, vecinii mar putea, să constitue unul în folosul altuia
o sevvitute care i-ar obliga a lăsa fondurile lor desgrădite, ceea
ce mi se pare inadmisibil, Vegi Aubry et Rau. IL. $. 200, p. 207,
tecst şi nota 4. Toullier. D. II. (parte 11) 162. Curte Rouen. Repert.
Dalloz. Serwitudes. 561.—Contră. Laur. VII. 498. Demol. XI. 378.

Vecinul care va renunța

tul de a se împrejmui,
comun,

ci

va trebui

proprie. (Art. 585.)

însă

la beneficiile Art. 600 păstrează drepzidul în

asemene

caz

să fie clădit pe locul lui și cu

nu va

mai fi

cheltueala

sa

„DESPRE ÎNGRĂDIREA SILITĂ.—ART. 600.

51

pararea,
fie la clădirea zidului de împrejmuire ar putea deci foarte
bine să se libereze de această îndatorire conform. Art. 593,
cedând partea lui de loc trebuitoare pentru clădirea zidului sau renunțând la dreptul de comunitate, căci pe de o parte, Art.
593
nu distinge între zidurile de la ţară și acele din oraşe şi suburbii,
ear pe de alta, această facultate a fost formal recunoscută în consiliul de Stat, cu ocasiunea discuţiunei Art. 600. 1) Imprejmuirea
este deci numai întru atâta silită în orașe și în suburbiile lor,
întru cât proprietarul al cărui fond este alipit cu acel al altuia
este obligat să contribuească la repararea sau la clădirea zidului
comun, sau să renunţe la dreptul de comunitate, ori să cedeze
vecinului seu partea de loc trebuitoare pentru râdicarea zidului.

(Toullier. D. II. partea 1, 218.)

Din dreptul reciproc ce se dă ori cărui vecin

limitrof din 0- Vecinul care

raşe și suburbii de a obliga pe celalalt la clădirea și reparareaî clădit
ziunui zid comun de împrejmuire

(Art. 600),

dacă el nu

preferătueala lui nu

să renunțe la dreptul de comunitate sau să cedeze partea lui de poate,
obliga

loc trebuitoare pentru clădirea acestui zid (Art. 593),

n'ar'trebui cin la dobân-

să conchidem că acel care ar fi rădicat pe locul lui şi cu cheltueala dea
gopro-

sa un zid de imprejmuire ar putea să silească în urmă pe veControversă,
cinul seu la dobândirea coproprietăței acestui zid, căci după cum

observă

cu drept

reciproc pe vecinii
și repararea unui
nu dă prin aceasta
tueala sa asemene

cuvânt

Pothier,

rea coproprietăţei. 2) (Art. 598.)
1)

dacă legiuitorul

limitrofi de a cere
zid de împrejmuire
acelui din vecini
zid, dreptul de a

autorisă în mod

unul de la altul clădirea
cu cheltueala comună, el
câre ar fi rădicat cu chelsili pe celalalt la dobândi-

Vedi Locre. VIII. p, 344. 345 și Fenet. XI. p. 266.— Proiectul primitiv
_alart. 593 oprea chiar formal pe proprietarul unui zid comun din oraşele şi comunele care aveau peste 3000 de suflete de a se libera
de obligaţia ce'i impune legea prin renunțare la dreptul comunităței ;
această redacțiune n'a fost însă păstrată, ceea ce dovedește în deajuns intențiunea

legiuitorului

francez

pe

care noi lam

reprodus

numai cu 0 mică deosebire în privinţa înălțimei zidului. Această
renunțare din partea proprietarului nu este de cât aplicarea principiilor generale care cârmuese materia servituților. (Art. 593 şi
632. Comp. și Art. 1792.) Vegi în acest sens. Aubry et Rau. II.
$.200, p. 208, tecst și nota 5. Toullier. D. II. (parte 1) 163 şi 218.
Marcad€. Il. 613. Mass6-Verge. IL. p. 178. In acest sens se pronunță și jurisprudenţa. D. P. 62. 1. 503. D. P. 64.1. 474. D.P.
14,

1. 480.

D. P. 47. 2. 65. D.P.56.9.193

D.

P.

71.

2.

48.

D. P. 78, 2. 185. ete. Codul Italian este. formal în această privință. (Art. 561.)—Contră. Demolombe. XI. 379. Laurent. VIL 502.
Ducaurroy. Il. 297. Demante. IL. 517 bis. I., Arntz. [. 1129. Pardessus. 168. Mourlon. 1. 1741. După acești autori, Art. 595 ar fi
aplicabil numai la zidurile de la ţară.

2) Pothier. Socitâ. 354. Toullier. D, II. (parte 1) 198. Aubry et Rau.
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|

CAPITOLUL II.

Despre servituţile stabilite de lege, sau mai bine dis, despre
obligaţiunele sau sareinele impuse de lege din causa
vecinătăţei. !)

Art. 586. — Servitudinele stabilite de lege au de obiect utilitatea
publică, saua comunelor, ori acea a paiticularilor. (Art. 577, 581, 587,
585 C. C. Art. 79. L. p. espropriare din 1864. Art. 13.L. pentru drumuri
30 martie

din

1868.

Art.

649 C. Fr.)

Sarcinele impuse de lege vecinilor din causa vecinătăţei au de
scop: 10 utilitatea publică sau a Statului (Art. 587); 2% utilitatea
comunală (Art. 587); 30 utilitatea particularilor (Art. 588 urm.)

Servituţi sau mai bine dis sarcini stabilite în interesul Statului
sau al comunelor.
|
Art 587.—Servituţile stabilite pentru utilitatea publică sau comunală
au de obiect cararea

sau potica pe

marginea

lângă

navigabile

viurilor

sau flotabile (plutitoare), construcţiunea sau reparațiunea drumurilor sau
alte lucrări publice sau comunale.—Tot ce priveşte acest fel de servitudini se determină de cătră legile sau regulamentele particulare. (Art.
476,

495,

581,

586

0. C. Art.

19 şi 132

$

8

Constit,

L.

79

Art.

p.

espropriare din 1864. Ant. 13 L. p. drumuri din 1868. Art. 650 C. kr.)
Interesul public cere ca proprietăţile private să fie supuse la

oare care sarcini în folosul Statului şi a comunelor. Aceste sarcini,
din care legiuitorul citează numai două, adecă cele mai de căpitenie, ?) nu aparţin dreptului civil, ci legilor şi regulamentelor

(care revin asupra primei lor opiniuni) II. $ 200, p. 209, teecst și
nota 6. Laurent, VII. 503.—Contră. Demolombe. XI. 386. Pardessus. 152. Duranton. V. 323.

Critica rubricei,

1) Servitutea fiind o modificaţiune a proprietăței,

numai

faptul sau

voinţa omului poate so stabilească, după cum am vădut supră, p.
8. Singurele şi adevăratele servituţi sunt deci numai acele statornicite prin faptul sau voința omului (Art. 620 urm.), căci numai
printrensele se modifică, regimul proprietăţei, şi se face o derogaţiune la dreptul comun. Cât pentru regulele cuprinse în Art.
586—619 pe care legiuitorul le califică de servituţi legale, ele departe de a desmembra proprietatea, formează din contra dreptul
ei comun.

Drepturile

pe care legiuitorul francez și Italian impropriu

le numesc servitufi legale, sunt deci niște obligaţiuni său sarcini
impuse de lege din causa, vecinătăței, după cum însăşi legea le

califică une ori. (Comp. Art.

Alte sarcini
impuse întun

interes

public.

577, 588, 589 $ 1.) Codul

Olandez

este singurul pănă acum care a ținut cont de această critică. Vedi
supră, p. 8, nota 1.
2) Legiuitorul nu este complect în enumerarea sa, căci, afară de sarcinele

despre

care vorbeşte

Art. 587, mal

sunt și altele

care

sunt

impuse tot intrun interes public. Vedi de pildă, Axt. 581 C. C.
Art. 7 din legea de la 26 martie 1870 asupra poliţiei și esploa-

tărei căilor ferate în România, după care nici o construcție nu se

SERVITUȚI

administrative. De
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aceea, codul civil le amintește numai, fără a

se ocupa mai mult despre ele. Prima sarcină impusă particularilor,
despre care vorbeşte Art. 587, e relativă la interesul navigațiunei.

Malurile apelor navigabile şi plutitoare aparțin proprietarilor Drumul neriverani, 1) sub condiţiunea, însă de a lăsa în interesul navigaţiunei cesar pentru
conducerea
drumul sau potica pentru conducerea vaselor. 2) (Art. 495 şi 587.) vaselor.
poate înființa la o distanță mai mică de doi metri de calea ferată.

(Comp. şi Art. 3, 4, 8—10, 15 din această lege, publicată în al].
2-le suplement a lui Boerescu p. 1 în notă.) Mai vedi încă Art.
11—13, 25, 26 din codul silvic de la 1881; Art. 59 şi urm. din
legea generală a vămilor de la 1874; Art, 2 din legea monop. tutunului de la 1872; legea din 24 martie 1873 p. servituţile impuse
proprietăţilor dimprejurul magaziilor de earbă (praf de pușcă.) In
alte ţări esistă legi speciale pentru servituţi militare. La noi, s'a
votato asemene lege numai de senat la 14 lanuar 1885, însă ea n'a

trecut pănă,

”)

acum

în cameră.

Și la Romani, malurile fluviilor erau considerate ca proprietatea
riveranilor, deși usul lor aparţinea tuturora. Instit, $ 4. Li. 2.
Tit. 1. Vegi şi L. 3. Pr. Dig. Lib. 43. Tit. 12. Comp. şi Art. 381
cod. Calimach. Vedi Tomul II a lucrărei noastre, p. 420.
Vedi Tom. [Il a lucrărei noastre, p. 420 și 523. Comp. și p. 515,
tecst și nota 1. Constituţia pusese îndatorire corpurilor legiuitoare
de a face în cel mai scurt timp o lege specială asupra fluviilor și
riurilor navigabile și plutitoare (Art. 132 $ 8), însă cu toate a-

ceste, asemene

lege

nu s'a făcut nici pănă astădi.— Art.

6 din legea

între România,

Austria, şi

de ia 18 Martie 1865 pentru desființarea morilor de pe rîul Dâmboviței prevede că trebue să se lese pe fie care margine a rîului
un spaţiu liber de 3!/, stânjeni, ear Art. 15 din convenţia pentru
navigațiunea

Prutului

încheietă

la 1866

„Rusia (vedi această convenţie în colecţia de tratate a lui Mitilineu,
p. 124 urm. în Bujureanu, Tom. Il. legi minister. agriculturei, p.
85 urm. și în colecţia de tratatea D-lui Djuvara, p. 62) prevede că
căi pentru halgiul bastimentelor se vor stabili pe auibele mărgini

ale Prutului, Art. 26 din regulamentul de navigaţiune și de poliţie

a Prutului din 1871 (vegi acest Regul. în colecţia lui Bujureanu,
loco cit. p. 87—96 şi în colecţia D-lui Djuvara p. 69) prevede că
drumul despre cele două țărmuri ale Prutului este special afectat,
pentru tragere la edec a bastimentelor, plutelor sau plutelor încărcate cu_ lemne, oameni ori animale. Lărgimea acestui drum afară,
de porturi trebue să fie în minimum de 20 picioare ingleze (6
metri, 5 cent.) socotite de la țermul. normal. Acest drum trebue
să fie liber de ori ce obiect, adecă tufişi, arbori, ogradă, tase și
alte construcţiuni, pentru a nu împedica usul. Art. 41 din actul
pentru navigațiunea Dunărei încheiet la Viena în anul 1857 care

n'a fost aprobat de conferința

din Paris (colecţia lui Mitilineu, p.

97 urm.) prevede că drumurile de halagiu (le marche-pied ou chemin
de halage) care esistă pe țărmurile Dunărei, vor fi întreţinute în
bună stare, pe cât trebuința navigaţiunei va cere aceasta; nicăiri

însă nu se arată în acest act lărgimea acestui drum. Veţi în Manualul administrativ al Moldovei (Tom. II, p. 112—118)
proiectate pentru plutirea pe riurele în lăuntru țărei

Prutul şi Bistriţa.)

regulele
(Siretul,

Dreptul Ro-

man,

Lărgimea
drumului necesar la conducerea vaselor.

CODUL
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587,

Proprietarii riverani nu pot face: pe drumul afectat navigaţiunei nici o clădire, săpătură, plantaţiuni sau alte lucrări de
natură a împedica trecerea oamenilor şi a vitelor pentru tragerea
vaselor sau a plutelor. !) Proprietarii păstrează însă asupra acestui
drum drepturile care ar fi compatibile cu esercițiul acestei sarcini, precum ar fi dreptul de a păscui, dreptul de a se folosi de

aluviunea formată

la malul rîului sau fluviului. ?) (Art, 495.) etc.

Această sarcină fiind înființată numai în interesul navigaţiunei, se

Construirea
sau repararea
drumuriloz,

înțălege că proprietarii riverani ar fi ţinuţi a lăsa să se descarce mărfuri pe mal sau să circuleze cai ori trăsuri etc. (Laurent. VII, 462. Demolombe. XI. 301.)
A doua sarcină impusă particularilor în interesul public, despre
care vorbeşte Art. 587, e relativă ia construcţiunea sau reparaţiunea drumurilor, sau la alte lucrări publice ori comunale. Comentatoriă francezi nu pot să preciseze servituţile și legile speciale la care s'a gândit legiuitorul când a edictat această disposiţiune.

poate
1864,
afară
că ele

Noi

nu

avem

de cât o singură lege la care

acest tecst se

referi, şi anume legea pentru espropriare din 20
Art. 79, care prevede că „drumurile mari astădi
de raza oraşului trebue să aibă o lărgime de 26
constituesc o șerbire asupra fondurilor unde se

Octomb.
esistente
metri, şi
află.“ 3)

) Comp. Art. 40

din actul închiet la Viena pentru navigaţiunea
Dunărei, Art. 16 din convenţia de la 1866 p. navigaţiunea Prutului

şi Art. 26, 27 din regul. de la 1871 pentru navigaţiunea şi poliţia
Prutului mai sus citate, care opresc pe proprietarii mărginaşi de

a face ori ce lucrări de natură a impedica navigațiunea
municaţia pe drumul de tragere la edec. Vedi şi Art. 6 $
legea de la 18 martie 1865.—Lucrările ce sar face pe
afectat navigațiunei, chiar cu învoirea adminstraţiunei, pot
fiinţate fără nici o despăgubire, pentru că asemene învoiri
ingăduire

vremelnică

din partea

administraţiunei, sunt

şi co2 din
drumul
fi desfiind o

în tot dea-

una revocabile. Laurent. VII. 461 şi 473 urm, Legiuitorul
n'a admis
dreptul la despăgubire de cât pentru lucrările făcute de proprietar
pe malul Dâmboviţei

înaintea legiuirei

de la 18 martie 1865. Prin-

cipiul despăgubirei este admis şi prin anaforaua sfatului din 1836
pentru desfiinţarea morilor şi a podurilor stătătoare de pe Prut.
(Manual administrativ al Moldovei. T. îl p. 113.)

”)
Art, 11 şi 13
I. din 30
Martie 1868

p. drumuri..

?)

In asemene
schimba pe
Il a lucrărei
Art. 13 din

caz, drumul trebuitor pertru conducerea vaselor se va
noul pământ dobândit prin efectul aluviunei. V. Tom.
noastre, p. 515, nota 1.
|
legea pentru drumuri prevede, ce e drept, o altă sar-

cină impusă particularilor, când dice că materialele de peatră sau
petriş trebuitoare la construcţia și întreţinerea tuturor drumurilor
se vor estrage din prunturile gârlelor şi din carierele

deschise

sau

care se vor deschide fără altă plată de cât despăgnbirea pentru
suprafaţa degradată cu estragerea și dramurile de trecere, însă
Art.

587

n'a putut să aibă în vedere

această lege, care este posteri-

-gară codului civil (30 martie 1868.) V. şi ant. 11 din această lege.—

SERVITUȚI
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587-589,
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Sarcinele impuse de lege într'un interes publice nu dau loc în
princip la nică o despăgubire, afară de casul bine înţăles când drep„tul la despăgubire ar fi formal admis prin un anume teest, căci proprictarul trebue să se folosească de dreptul seu în limitele determi“mate de lege (Art. 480), și restricţiunele la proprietate despre
care vorbeşte Art. 480 sunt tocmai sarcinele pe care legiuitorul le

Lipsa de
despăgubire.

impiine într'un interes public. (Laur. VII. 474 urm. Demol. XI. 304.)
Aceste sarcini, pe care legiuitorul impropriu le numeşte servituți legale, fiind înființate întrun interes public, părţile nu pot
deroga la ele prin convențiuni sau disposiţiuni particulare. (Art.
5.) (Laurent. VII. 479.)
Sarcină impuse de lege în interesul particularilor.
Art. 588.—Legea

supune pe proprietari la osebite

cătră altul, fără chiar să esiste
577, 589 C. C. Art. 561
Ari. 589.—Parte din
supra poliției rurale.
Cele-lalte sunt relative
sul când se poate înalța
vecinului,

la scurgerea

C. C. Art. 652 C.Fr.)

vre o convențiune

obligaţiuni

între

dânșii.

unul

(Art,

C.F.)
aceste obligaţiuni e regulată de cătră legile ala zidul sau şanţul comun între vecini la caun contra-zid, la privirea asupra proprietăței

streşinelor,

la drumul

de trecere.

(Art,

590-619

Guvernul fiind împuternicit a esecuta lucrările care sunt de interes
public, are dreptul de a face toate actele preliminare fără de care
esecutarea acestor

lucrări ar fi cu

neputinţă.

“Astfel,

inginerii

şi

chiar antreprenorii însărcinaţi cu construirea sau întreţinerea, drumurilor pot să între pe fondurile particulare, să le ocupe un timp
oare

care

şi chiar se tae copacii

care

ar

împedica

lucrările

lor,

remânând însă proprietarilor dreptul la despăgubire. Cas. Belg. și
Laurent. VII. 463 in fine.
La Romani, proprietarii mărginași a unui drum erau obligaţi a Riveranii nu
suferi trecerea pe fondul lor, când drumul devenise inpraticabil:
sunt obligaţi
»Căm via publica vel fluminis impetu, vel ruină amisa est, vicinus& Suferi tre”

prozimus viam prestare debel. (L. 14. $ 1. Dig. Lib. 8. Tit. 6.) A- Ce

ceastă sarcină, consfințită implicit şi în Francia prin codul rural, drumul
a deeste fără nici o îndoeală de utilitate publică și impusă prin forța, venit nepra-

lucrurilor, însă cu toate aceste, nici un tecst de lege n'o admite

ticabil.

la noi. (Comp. Art. 616 C. C.)
|
Legiuitorul nostru, ca și acel francez, n'a permis de asemene Luarea obiproprietarului a cărui obiecte ar fi fost râpite prin răpegiunea a- ectelorrâpite
pelor (oi fluminis) să între pe fondul străin pentr a și le lvabrin puterea

înapoi. Comp. Laurent. VII. 465.—Aubry et Rau (IL. $ 243 în fine SPL ptr”
p. 510) admit cu toate aceste asemene drept, întemeinduse pe L.
8. Dig. Lib. 47. Tit. 9 care astădi nu mai are putere de lege.
Proprietarul unui roiă de albine poate în Francia, în temeiul Urmărirea
legei din 6 Octomb. 1791,săl urmărească şi să'l prindă pe fondul unui roiu de

în care el ar fi emigrat, însă noi. nu avem

astădi nici o lege în „albine „ne

această privință. Comp. Art. 505 cod. Calimach (384 Austriac, şi PU
Art. 713 cod. Italian—Vegi și Tom. II, p. 444, nota 2 în fine.)

Aia

CODUL

CIVIL.

— CARTEA

11.— TIT. 1V. CAP. II.— ART, 588, 589,

Legiuitorul voind a curma pe cât se poate contestaţiile dintre
vecini îi supune la diferiţe obligaţiuni reciproce unul cătră altul,

fără ca să esiste vre o convenție între dânşii,
Art. 589 reproducând tecstul francez, care se referă la codul
rural din 6 octombrie 1791, prevede că parte din aceste obligațiuni sunt conţinute în legea poliţiei rurale, însă este de observat că această lege este posterioară codului civil (25 dech. 1868). 1)
Celelalte obligaţiuni sunt relative: 1” la zidul, gardul sau la
şanţul comun între vecini (Art. 590 urm.) când se poate înalța un
contra zid, adecă când se poate zidi în contra unui zid (Art.
594);. 2% la privirea asupra proprietăței vecinului (Art. 611 urm.);
3% la scurgerea streșinelor (Art. 615); 4% la dreptul de trecere
(Art. 616 urm.) etc.

SEOȚIUNEA 1
Despre

zidul, şanţul şi gardul

comun

şi

despre

distanţele

ce

vecinii sunt obligaţi a observa în plantaţiunele lor.2)
Sub această rubrică vom trata: 10 despre zidurile comune
590-601); 20 despre șanțurile comune (Art. 602-605); 3”
pre gărdurile comune, (Art. 606-609); şi în fine, 40 despre
tanţele ce vecinii trebue să păzească în plantațiunele lor.

607, 608.)

1%

Despre

zidul

comun.

(Art.
desdis(Art.

(Generalităţi.)

Zidul comun (mitoyen) este acela care se găsește pe linia ce
despărțeşte două fonduri şi care aparţine în comun, pro indiviso,?%)
la doi proprietari vecini.î)
Inesactitatea
rubricei.

1) Vedi Art. 87, 96, 97 din legea poliţiei rurale.
2) Rubrica secţiunei I fiind incomplectă, am conmplectat-o şi redactat-o după cum ea ar fi trebuit să fie. Comp. Demolombe. XI. 307.
Această

Marcad6
megieşi
5) 'Toullier
Pothier

rubrică ar mai

putea încă fi întitulată,

(Il. 600): despre coproprietatea
şi osebitele drepturi care se referă
(II. partea I. 183) şi Taulier (IL.
susțin că fie care din vecini ar fi

regione, pro diviso,

pe jumătate

după

cum

observă

despărțiturei între doi
la ea.
p. 378) luându-se după
proprietar esclusiv pro

din grosimea

zidului

sau

lăţimea

șanțului, după cum era şi în codul Calimah (Art. 1143), aşa în cât
_ wat esista în specie o singură .proprietate comună şi indivisă, ci
două proprietăți deosebite şi alăturate una dealta. Această părere
fiind însă inadmisibilă. chiar în Francia, unde cuvintele mitoyen și commun nu sunt tocmai sinonime, cu atât mai mult trebue să fie res„pinsă la noi unde se întrebuinţează cuvântul de comunitate. Comp.
Demolombe. XI. 309. Aubry et Rau. IL. $ 222, p. 374, nota 2.
4) Această coproprietate sui generis (mitoyennet) se deosebește sub
mai multe puncte de vedere de coproprietatea ordinară. Intrade-

DESPRE ZIDUL

COMUN.—GENERALITĂȚI.

Comunitatea „poate să fie totală sau parţială. (Art. 598.)
Se poate deci dobândi comunitatea une! părţi numai a înălţimei,
a lungimei, și după unii, chiar a grosimei zidului. (Vedi infră, esplic. Art. 597, 598.).
,
Un

zid poate

să fie comun

numai

în două

moduri:

sau

prin

zidirea lui de cătră ambii vecini cu cheltueala comună, pe linia
de demareaţiune a fondurilor lor respective,!) sau prin dobândi-

rea comunităței de cătră unul din vecini, când
dit numai

de

cela-lalt

cu cheltueala

Ă

zidul a fost clă-

lui proprie. (Art. 598, 600.)

Comunitatea este deci prin esenţa sa convenţională, însă cesiunea
silită a proprietăţei constitue mai degrabă o restricţiune la dreptul de proprietate de cât o servitute legală, după cum o priveşte
legiuitorul, şi după cum pe nedrept a calificaț-o Berlier în espunerea
sa de motive. (Comp. Laurent. VII. 496.)

Disposiţiunele relative la zidurile comune sunt luate din drep- Origina Art.
tul cutumier
Romani nu
numai la o
cine, ear o

francez, şi mai ales din cutuma Parisului, căci, la,
se putea râdica un zid de împrejmuire (maceria) de cât
distanță de un picior de la marginea proprietăţei vecasă, numai la depărtarea de două picioare. 2)

”

văr, 10 pe când coproprietatea ordinară poate în tot-deauna să
înceteze prin împărţeală, nimene neputând fi silit a remâne în indivisiune (Art. 728), coproprietarul unui zid comun nu poate din contra să facă să înceteze această comunitate fără voea celui-lalt coproprietar, el neputând să scape de indivisiune de cât prin renunțare la dreptul seu (Axt. 593); 20 legiuitorul din causa favoarei
cu care vede această comunitate, admite în privința comunităţei

zidurilor, gardurilor și a șanţurilor nişte moduri de achisițiune silită,

un fel de espropriare (Art. 598, 600) şi dovada prin presumptiuni
(Art. 590, 602, 606) care nu sunt admise pentru coproprietatea
ordinară; 3% coproprietarii unui zid comun au în fine drepturi mult
mai întinse de cât coproprietarii ordinari (Art. 594, 595), ceea ce
nu se poate esplica earăși de cât tot prin favoarea ce legiuitorul
arată pentru această comunitate specială. Comp. Laurent. VII.494,
495. Demolombe. XI. 310. Mourlon. I. 1715. Bonachi. II. p. 246.
1) Zidul este comun când unul din proprietari a silit pe vecinul seu
a se împrejmui cu cheltueală comună. (Art. 600.) Arntz, I. 1111.
2) Vedi legea 13. Dig. Lib. 10. Tit. 1 care reproduce o lege a lui Dreptul RoSolon. „Si maceriam, pedem relinquito: si vero domum, pedes duos.*
man.
— Romanii aveau obiceiul de a zidi casele lor mai mult în mijlocul
unei gradini

sau unui

loc deşert, încât remânea mai tot-deauna un

spaţiu de loc liber (insula) pănă la proprietatea vecină. Acest spa-

țiu se numea ambitus sau infercaprdo. Vedi L. 12 $ 2. Cod. Lib.

8. Tit. 10. De aceea, găsim prea puţine teeste care se ocupă de
zidul comun (paries commmus). Vei de pildă L. 8. Div. Lib. 8.
Tit. 2. |. 35-37, 39. Dig. Lib. 39. Tit. 2—Lib. 5, Tit. 10. $2.
Pauli Seiten. citată supră p. 48, nota 4,

:
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casurile de comunitate şi semnele de necomunitate.

Art 590.—In oraşe și la ţară, ori ce zid care servește de despăr„țire între clădiri, sau între curte și grădină, şi între ogrăgi la ţară, se
socotește comun, dacă nu esistă titlu sau semn care ar proba contrariul.
(Art. 492, 591, 601,602 urm. 606, 611 urm. 1200, 1202 C. C. Art. 653 C.Fr.)
Art. 591.—Este semn de necomunitate când culmea zidului este
dreaptă şi perpendiculară despre părete de o parte, ear despre celaltă
parte înfăţoşează un plan înclinat;

în

acest

caz, zidul

se presupune

aparţine esclusiv proprietarului despre care esistă planul
590, 603, 615, 1200, 1202 C. C. Art. 654 0.Fr.)

înclinat

că

(Art.

Zidul care desparte două proprietăţi megieşe fiind folositor
ambilor vecini și scutindu'i de a cheltui un capital îndoit atât
pentru despărțirea cât şi pentru împrejmuirea lor, legiuitorul
presupune, pănă

la dovada

contrarie, că acest zid este

decă că el a fost rădicat cu cheltueala comună
pe locul amândurora, sau

cel puţin

din vecini, ori că unul din

pe marginea

vecini a dobândit

comun,

a-

a ambilor vecini
hotarului a unui

comunitatea

lui de

la celalalt în conformitatea Art. 598.
Această presumţiune legală de comunitate esistă în doă casuri:
1” când zidul!) serveşte de despărţitură între clădiri sau între curţi 2) și grădine 5) situate în oraşe sau la ţară; 20 când zidul servește de despărţire între ogrădi la ţară.*) „Brazdă de pă1)

Este vorba bine înţăles în specie de zidurile clădite în urma apli-

caţiunei codului nou,
zidurile

rădicate sub

căci Art. 590 şi 591

legea

veche.

(Art.

nu sunt aplicabile la

1.) Proprietarul

care pre-

5

—

tinde că construcțiunea zidului este anterioară codului actual trebue să facă această dovadă. (Art. 1169.) Demolombe. XI. 340.
Prin curte (cour) se înțălege un loc petruit și bătut. Demol. XI. 327.
5) De şi testul nostru vorbeşte de curte şi grădină la singular, în
loc de curți și grăd:ne la înmulţit, după cum se esprimă tecstul
francez,

totuşi remâne

necontestat că presumţiunea

de

comunitate

esistă atât când zidul ar despărți două curţi de două grădini cât
şi o curte de o grădină. Comp. Demolombe. XI. 325. Mourlon. 1.
1727, 1728. Bonachi. II. p. 248.
Zidul

care desparte

o grădină

de o curte sau

două

grădini

ori

două curţi între ele va fi presupus comun, chiar -dacă ele n'ar îi
îngrădite, cu atât mai mult cu cât legiuitorul nostru depărtânduse
de la tecstul francez nu prescrie împrejmuirea nici pentru ogrădile de la ţară. Comp. Demolombe. XI. 327. Aubry et Rau. Il. $
222, p. 375. Laurent. VII. 528.—Contră. Mourlon. I. 1729. Marcad6. II. 601. Părerea lui Mourlon şi a lui Marcad€ nu poate însă
fi admisă
Deosebire de
la codul
francez.

la noi. Vedi

nota

următoare.

4) Tecstul francez vorbește de enclos prin care se înțălege ori ce loc
împrejmuit, precum 0 livadă, un câmp, o grădină etc., pe când
tecstul nostru vorbeşte de ogradă, adecă de locul care se află lângă
casă și care poatefi şi neîngrădit.

Aşa

dar, pe când

în tecstul frau-

cez se cere ca condiţiune sine quă non ca fondurile de la ţară să
fie neapărat împrejmaute pentru că zidul care le desparte să fie
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mânt, garduri, ziduri, particularnice părăe, canaluri şi alte asemene despărţituri aflătoare între moşii megieşite, se socotesc lucruri de părtășie, dice Art. 1143 din codul Calimach (854 Austriac),

afară

numai

dacă

semnele,

inscripţiile

sau

săpături în pea-

tră, sau alte semne și inscrisuri vor dovedi cele din împrotivă.“!)
Oră ce zid care serveşte de despărţire imediată, fie la ţară, fie
în oraşe, între curţi și grădine, sau între două clădiri, ori care
ar fi natura acestor clădiri, de pildă o casă pe deo parte, o
șură, un hambarii sau un grajdii pe de alta (Demolombe. XI.
_324), este deci presupus comun, pănă la dovada contrarie, dacă
curţile, grădinele sau clădirile aparțin la două persoane deosebite
și dacă zidul se află pe locul amendurora sau cel puţin pe marginea
imediată a hotarului a unui din megieși.2) Presumţiunea de comunitate nu va mai avea deci ființă de câte ori între zid şi hotar s'ar afia o limbă de pământ sau o carare cât de mică, căci
zidul în asemene caz ar aparținea esclusiv proprietarului pământului pe care el ar fi rădicat. (Art. 492.) (Demolombe. XI. 331.)
De asemene, zidul mar fi presupus comun daca ar esista o
clădire numai de o parte, ear de celaltă un loc strp, o curte
sau

grădină,

căci în asemene

că proprietarul

caz,

ar fi natural

de a se presupune

clădire! este esclusiv proprietarul zidului. 3)

presupus comun, la noi din contra, zidul care desparte două ogrădi |
chiar neîngrădite ar fi presupus comun. Această deosebire provine
din împrejurarea că legiuitorul nostru a tradus cuvântul enclos
prin

1)

cuvântul ogradă.

Disposiţia codului Calimach este deci aproape identică cu acea de Deosebireiînastădi, cu această deosebire însă că, pe când astădi zidul con- tre codul Castitue o singură proprietate comună şi indivisă, atât în codul Ca- codul acte,

limach cât și în codul Austriac, fie care vecin este din contra pro-

prietar pro-diviso pe jumătate din zid. Veţi Unger. System des
Osterreichischen allgemeinen
Privatrechis. |. p. 414, nota 18. Bonachi. II. p. 249. Vedi şi supră, p. 56, nota 3.
„Cel dintre vecini zid, când se va întemeia pe locul şi al unuia Codul Carași al altuia vecin,

e

dea-valma,

dice Art.

24, Partea

II, Cap.-II

sea.

din codul Caragea. Comp. L. 4, $ 10. Dig. Lih. 10. Tit. 1, unde se dice:
„Predia urbana communibus parietibus plerumque disterminantur.“
2) Zidul comun va fi rădicat cele mai multe ori pe ambele proprie- Conflict între
tăți megieșe, încât linia de demarcaţiune va trece prin mijlocul zidului. Art. 492 și

Se poate însă întâmpla ca zidul să fie clădit la marginea hotarului

proprietăței unui din vecini, în cât linia de demarcaţiune între ambele proprietăți să nu treacă prin mijlocul zidului, ci să atingă
numai zidul. In asemene caz, putând să esiste două presumţiuni
în luptă, acea prevădută de art. 492, după care ori ce construc-

țiune făcută pe pământ e presupusă a fi făcută de
celui pământ

cu cheltueala

proprietarul a-

sa, și acea prevădută de Art. 590, după

care zidul “e presupus comun, judecătorii faţă cu acest conflict vor
aplica după împrejurări presumţiunea care li se va părea, cea mai
întemeiată. Laurent. VII. 531. Cas. Fr. D. P. 65. 1, 114.
3 Awntz. I. 1102. Mourlon. 1. 1730. Laurent. VII. 526. Ducaurroj.
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Deosehire de
Tecstul francez prevede espres că, la caz de inegalitate a înălcez numai în ţimei clădirilor megieşe, comunitatea "zidului nu este presupusă de
„_

aparenţă.

cât jusgwă

Phâberge (cuvent vechiii care însemnează acoperemânt)

adecă

la punctul

pănă

unde

două

clădiri

de înălțime

inegală se

pot folosi de zidul comun, așa în cât partea zidului care întrece
vârful .clădirei celei mai joase aparține esclusiv proprietarului clădirei cele mai înalte, după cum a declarat-o formal Berlier în
consiliul de Stat (lLocr6, VIII. 343), căci acest proprietar este
preşupus a fi rădicat înălțimea zidului pentru a'și apara acoperemântul contra furtunilor sau cu scop de aşi înalța mai târdiu
clădirea sa. (Comp. Art. 595.) Cu toate că aceste cuvinte lipsesc în tecstul nostru, totuși nu mai remâne nici o îndoeală că
soluțiunea trebue să fie la noi aceeaşi ca şi în Francia, căci, după
cum observă foarte bine Marcad€ (II. 601), numai pănă la înălțimea, clădirei celei mai joase zidul servește de despărţire între
ambele clădiri. De la acest punct în sus, zidul ne mai servind de despărţire şi folosind numai

proprietarului

clădirei

celei mai

înalte, nu

poate fi comun, ci aparţine esclusiv proprietarului acestei clădiri. Aşa
dar, tecstul francez nu este câtuşi de puţin schimbat în partea
întăi, ci numai în partea a doua, unde, după cât am vădut mai
sus, legiuitorul nostru traduce cuvântul enclos, care însemnează
ori ce loc împrejmuit,
Probă contrarie,

care

Ce so iuţeloge

prin titlu. Ad
misibilitatea,

ar conferi

versă,

espresiunea

ogradă

unui din

vecini proprietatea

care

poate

esclusivă

Prin flu nu trebue să înţălegem aci un
“(enstrumentum probutionis), ci faptul juridic

probeicumar-dreptul
tură. Contro-

prin

să fie

un loc desgrădit. (Vedi sapră, p. 58, nota 4.)
Presumțiunea de comunitate scrisă în Art. 590 nefiind absolută,
ci juris tantum, poate fi combătută prin proba contrarie (Art. 1202.)
Astfel, presumţiunea de comunitate va cădea inaintea titlului

sau

obligaţiunea,

precum

sunt:

a zidului,

act sau un înscris
care face să nască

donaţiunea,

testamentul,

schimbul, vândarea, împărţeala, ete., de unde resultă că vecinul
care ar pretinde a fi devenit proprietarul esclusiv al zidului prin
vândare

ar putea

foarte bine

form dreptului comun,
suma

de

150

lei vechi,

scrisă (Art. 1191
sunt valide fără
causă

bine

administra

adecă dacă valoarea
sau

dacă

proba

cu

marturi

con-

litigiului n'ar întrece

ar esista un început

de dovadă

1197), căci, pe de o parte, titlurile oneroase
nici un înscris, ear pe de alta, nu era nică o

cuvântată

pentru

ca Art.

590

să deroage

la

princi-

piile generale. !)
II. 286. Duranton. V. 303. Marcad6. II. 601. Anbry et Rau. IL. $ 222.

p. 375, nota 9. Demolombe. XI. 323. Cas. Br. D. P. 45. 1. 358 și
Pand.

Pâriod. 1886,

1, p. 165.

Cestiunea

cu toate aceste

este con-

troversată. Vedi diferitele opiniuni în Demolombe loco cif.
') Laurent. VII. 532. Taulier. II. p. 380. Comp. și Cas. Fr. D.P.65.
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Presumţiunea de comunitate se va putea combate
.

.

scrise, fie autentice

sau

,

sub

.

semnătură

privată,

A

și prin acte Combaterea

însă actul

umțiune

va, tre-? prin pun !

bui să fie comun ambelor părți, de şi legea nu prescrie această scrise. Concondițiune, pentru că este de princip că actul trebue să emane troversă,
de la acela căruia se opune. ))
Presumţiunea de comunitate va mai înceta încă când unul din Usucapiune.
vecini

va fi dobândit

prin

prescripţie proprietatea

dului, căci şi prescripţia este un titlu
dovedi însă că acest vecin a stăpânit
determinate de lege ca proprietar, ear
In fine, presumţiunea de comunitate
semn

.

de necomunitate,

.

şi după

esclusivă

a zi-

(Art. 645), dacă se va
esclusiv zidul în condiţiile
nu ca coproprietar. 2)
încetează când esistă unSemne de ne-

Art. 591,

.

semn

omunitate.

de necomunitate

Aus. 591.

este atunci când culmea zidului (lu sommite du mur) este dreaptă
şi perpendiculară (droite eţ ă plomb) despre părete de o parte,
ear despre celaltă parte înfățoșează un plan inclinat carele, dacă
Sar prelungi în de ajuns, ar merge pănă în pământ; în acest
caz, și numai în acest caz, %) zidul se presupune că aparţine es1. 483.— Contră.

Majoritatea,

autorilor

luând

cu toate

aceste

cu-

ventul fit, în sensul de act scris, resping în toate casurile dovada
cu marturi prin derogaţiune la principiile generale, susținând că
presumţiunea de comunitate nu poate fi combătută de cât prin un
act autentic sau privat, opiniune care mi se pare inadmisibilă.
Vedi în acest din urmă.sens. Demolombe. XI. 333. Duranton. V. 308.
Bonnier, Preuves, Il. 841 în fine. Aubry et Rau. Il. $ 222, p. 377.
- Maread6. II. 602 în fine. Curte Angers. D. P. 50 2. 18.
) Laurent. VII. 533. Aubry et Rau. IL. $ 222, p. 377, nota 15. Duranton. V. 308.—Contră. Marcad€. II. 602, nota 2. Demolombe. XI,
2)

334.

Cas.

Fr. D. P. 59.1.

8,

|

Laurent. VII. 538. Toullier. D. II. (partea 1) 188. Demolombe. XI.
346.— Simpla posesiune îndestulătoare pentru a da drept la ac- Efectele poţiunea posesorie nu va produce deci nici un efect în această pri- Sei.
vinţă: Vedi înfră, esplic. Art. 606, unde se arată controversa.
Comp. Laurent. VII. 540, 581 și autorităţile citate acolo.
3) Alte semne de necomunitate nu pot fi invocate, pentru că Art, 591 Art. 591 este

este conceput în termeni

limitativi, după cum aceasta resultă din gaimitativ

tecstul acestui art. și chiar din declarația tribunului Albisson.

Laurent. VII. 536. Marcade. II. 604. Arntz. Î. 1104. Aubry et Rau.
II. Ş 229; p. 378, nota 17. Curte Angers. D. P. 50. 2. 18.—Contră. Demante. IL. 508 bis şi Demolombe. XI. 341, după care tecstul
ar fi enunciativ.—
In „fine, după Mourton (I. 1735, 1736), alte semne

. de necomunitate de cât acele prevădute de Art.

591 ar putea fi

admise numai atunci când valoarea litigiului ar fi mai mică de 150
lei vechi, sau când ar esista un început de dovadă scrisă, pentru
că în asemene caz, necomunitatea putând fi stabilită prin marturi
poate fi constatată şi prin presumţiuni. (Art. 1203.)—În ori ce caz
însă, semnele de necomunitate admise de legea vechie, ar fi ad-

misibile și astăţi pentru zidurile rădicate înaintea punerei în lu-

crare a codului actual. Aubry et Rau, loco cit. Arntz. 1. 1104. Poullier;
D. II. partea, |. 192. Demol. XI. 340. Vedi și supră, p: 58, nota 1.
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clusiv proprietarului despre care esistă planul inclinat, căci acest
povârniş având de scop înlesnirea scurgerei apelor de ploae, proprietarul din partea căruia se află scursoarea ar fi suferit ca
„toată apa să se scurgă pe fondul seu, dacă ar fi avut numai
jumătate din zid, și a fortiori, dacă war fi avut nici o parte din el.!)
„Deosebire de Acesta este, în privinţa zidurilor, ?) singurul semn de necomucez.

— Ditate admis de

legiuitorul nostru, care n'a reprodus celelalte semne

admise de codul francez de sigur din causa greutăţei în care se
găsea de a traduce termenele tecnice, precum sunt cuvintele: chaperon, ?) filets et corbeaua de pierre care se găsesc în teestul

|

corespundător francez.

Cmoaterea

Presumțiunea

d vegoruni CINi este

!

de necomunitate

presupus

proprietarul

|

i

în puterea căreia unul

din ve-

esclusiv al zidului nefiind absolută,

tate. Titluri, ci jupris tantum, ca şi presumţiunea de comunitate admisă de Art.
,
_
.
.
3
.
ou
ve.
scripție. . 590, poate fi combătută prin titluri, marturi şi presumţiuni, bine
înțăles în limitele dreptului comun (Art. 1191, 1197), şi chiar

marturi pre-

prin prescripţie, căci, după

cum

se poate

dobândi

prin preseripție

proprietatea unui zid comun, tot, astfel se poate dobândi şi coproprietatea

unui zid, care

din

capul

locului

era

proprietatea

esclu-

sivă a unuia din vecini. $)
Semnelede

Am

necomunitate

.

carear esistaadmis

vădut
de

mai sus care este

II

legiuitorul

nostru.

Ce

.

singurul

AA

semn

se va întâmpla

de
A

când

necomunitate
acest

semn

din ambele ar esista din ambele părţi ale zidului, adecă când culmea zidului
ii mutae ar înfăţoşa un plan inclinat din ambele părți. Acest zid fi-va el
a Se presu- presupus
ane

comu-

POitatea.

comun ? Cu

alte cuvinte,

.

A

semnele

ax

care

fac a se

presu-

*

pune necomunitatea, când esistă numai de o parte, fac ele a se
presupune comunitatea, când esistă din ambele părți? Respunsul
trebue să fie negativ, căci, din două lucruri una: sau este vorba
de un zid presupus comun după Art. 590, şi atunci semnele de
necomuniţate care se găsesc din ambele părți sunt de prisos și

Codul Calimach. Art.
!
:

1)

„Dacă cărămidile sau lespedile unei zidiri despărţitoare, dice
Art. 1146 din codul Calimach (857 Austriac), care vor sta afară
numai despre o parte a zidului despărțitor, dacă stâlpurile, coloanele și grindile s'au săpat ori s'au pus numai despre o parte,
atunci proprtetatea zidului la partea aceasta se socotește nedespărțită, afară numai

dacă

din

semne

cunoscătoare

sau

din

alte

dovedi se va arata din împrotivă“, și Art. 1147 din același codice
(857 ni fine Austriac) adaugă: „se socotește de proprietar esclusiv
și acela ce fără îndoeală stăpânește zidul râdicat în linie dreaptă,
de o potrivă la înălțime și grosime în toate părţile.“—Legile Romane nu determină nici un semn de necomunitate.
2)

In privinţa șanţurilor,vedi semnul de necomunitate arătat de Art. 603.

5

In Art. 600
Vedi supră,
Demolombe.
VII. 536 bis

%

cuvântul chaperon este tradus prin cuvântul coamă.
p. 50, nota 3.
XI. 345—347, 457. Demante. IL. 508 bis IIL. Laurent.
539, 572. Vei și supră, p. 61 tecst şi nota 2.

SARCINELIi COMUNI TĂ'ȚEL.—ART. 592, 59%,
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se destrug unele pe altele; sau din contra, este vorba de un zid
care după Art. 590 nu se presupune a fi comun, și atunci zidul
mar

putea

nici întrun

caz fi presupus

comun,

de

vreme

ce

a-

fară de Art. 590, nici un alt tecst nu admite o atare presumțiune, şi nică o presumţiune legală nu poate să esiste fără un
anume tecst de lege. (Laurent. VII. 535. Demolombe. XI. 339.)
Sarcinele comunităţei.

Art. 592.—Reparaţiunea, și reclădirea zidului comun sunt în sarcina,
tuturor devalmaşilor

(eoproprietarilor),

şi în proporțiune

cu dreptul fie-

căruia, (Art. 593 urm. 596, 600, 601, 605 C. C. Art. 655 C. Fr.)
Art. 593.—Cu toate acestea, fie care coproprietar alunul zid comun
poate fi apărat!) de a contribui la reparaţiuni și reclădiri, renunțând
la dreptul seu, dacă însă zidul comun nu ax sprijini vre o clădire a sa.

(Art. 592, 632, 1792 C. C. Art, 722, 723, Pr. Civ. Art. 656 C. Fr.

Fie care proprietar trebue să îngrijească ca un bun gospodariii
de buna stare a zidului comun. Coproprietarii sunt deci responsabili de stricăciunele causate prin fapta, negligentă sau imprudența lor (Art. 998, 999), precum și a acelora pentru care ei sunt
obligaţi a respunde (Art. 1000, 1001). putână chiâr, după împreju-

rără, fi condamnaţi la daune interese conform principiilor generale.?)
In cât privește însă degradaţiunele provenite din vechime sau
din causă de forță majoră, fie care coproprietar va contribui pentru partea sa și în proporțiune cu dreptul seu asupra înălţimei
zidului *) la reparaţiunea şi reclădirea zidului comun, 4) fiind obli1) Sau mai bine dis, se poate apăra sau scuti de oblhigațiunea de a
contribui la veparațiună și reclădiri, căci după tecstul nostru s'ar
părea că tribunalele ar avea dreptul de a aprecia dacă renunţarea
la dreptul

de comunitate

trebue

Inesactitate
de

teest.

sau nu să scutească pe coproprie-

tar de sarcina contribuirei la repararea și reclădirea zidului, ceea

ce nu este adevărat, de vreme ce sarcina reparaţiunilor fiind o
consecință a dreptului de coproprietate, se înțălege de la sine că
lepădarea dreptului atrage scutirea sarcinelor legate cu acel drept.
(Art. 632 şi 1792.) Comp. Laurent. VII. 546 şi Bonachi. IL. p. 254.
2) Demolombe. XI. 393. Laurent. VII. 541, 543. Comp. L. 13$1.
Dig. Lib. 8. Tit. 2. şi L. 37. Dig. Lib. 39. Tit. 2.
5) Repararea părței de zid care n'ar fi comună, ci proprietatea esclusivă a unuia

*)

din vecini,

va cădea

numai

în sarcina lui,

„Zidul de a-valma să'l zidească vecinii, dice codul Caragea (P. II.
Cap. 3 Art 25) și să'lpreînoească cu cheltueala pe din două (adecă
pe jumătate).“ Vegi și Art. 1145: din codul Calimach (856 Austriac), unde se dice: „Toţi împreună proprietarii să îndatoresc a
ajuta după

analogie

la păstrarea

zidului

de comun

sau

alte dis-

părțitură; ear unde vor fi aceste îndoite sau proprietatea lor va fi
împărțită, fişte carele împreună proprietar trebue să cheltuească
din ale sale, pentru ţinerea în bună stare a părţei cuvenite” lui.“

—Și la Romani, cheltuelele făcute pentru un lucru comun trebueau

Dreptul
vechiit şi
dreptul Ruman.
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CODUL

CIVIL. —CARTEA

I1.—TIT. 1V.—CAP. I1.—Sa L—ART.

592, 593.

gat a suferi fără nici o despăgubire toate inconvenientele şi lipsurile care ar putea; să resulte din repararea și reclădirea acestui
zid, precum arfi trecerea lucrătorilor sau așegarea materialului
pe locul lui ete. (Demolombe. XI. 387.) Trecerea nu se datorește
în acest caz ca o servitute (tour de V'echelle), ci ca o consecințăa

comunităţei. 1)
Necesitate
uUnul din coproprietari n'ar putea însă, afară de causele ur-'
nei înțălegeri
între copro- gente, să proceadă la facerea reparaţiunelor fără învoirea celuilalt
prietari.

coproprietar, sau cel puţin fără o hotărire judecătorească pronunţată în urma unei espertise care ar constata necesitatea lucrărilor,

căci

la din

contra,

el sar

espune

a nu

putea

dovedi

cu

marturi necesitatea reparaţiunelor.?)
Coproprietarul nu poate de asemene fi silit a clădi un alt zid
mai gros sau mai înalt de cât acel vechiii, afară de casul bine
înțăles când acest zid ar fi fost din capul locului defectuos sau
mar corespunde la trebuințele pentru care el a fost destinat de
cătră coproprietari.5)
Consecința
Obligaţiunea de a contribui la repararea şi reclădirea zidului

realităței
3cestei
sarcini.

comun fiind considerată ca o servitute, şi prin urmare, ca o sarcină reală, acel 'care ar fi făcut singur cheltuelele necesare pentru această reparaţiune ar putea să le ceară de ia cel deal treile
detentor care ar fi dobândit proprietatea vecină. *)
să se plătească de 'toţi proprietarii. Paul Sent. Lib. 5. Tit. 10. $
2 și L. 4 in fine, Cod. Lib. 3. Tit. 37. Vedi şi L. 19 în fine, Dig.
Lib. 10. Tit. 2, unde se dice: „inter eos communicantur commoda
et încommoda.“

Laurent. VII]. 121 în medio.—Servitutea de șchelă şi dreptul de
trecere al lucrătorilor pe un fond străin pentru repararea imobilului înfundat pot ele să -aibă ființă astădi ca servitute legală?
Vedi

>

infră esplic. Art.

616, unde

se

arată

controversa.

Demolombe. XI. 394. Boileux. IL. p. 843. Laurent.
ceastă soluțiune era admisă și la Romani: Parieten
ratione communis est, alterutri vicinorum demoliendi
endi jus non est, quia non solus dominus ei.“ (L. 8. Dig.

VII. 545. Aqui naturali
eum et reficiLib. 8. Tit, 2.)

%) Demolombe. XI. 395. Laurent. VII. 544. Remâne însă bine înţăles
că dacă numai

unul

din proprietari

are interes

ca zidul să fie mai

nalt sau mai gros de cât este, el va trebui să plătească singur cheltueala întreagă pentru această prefacere (Art. 595, 596), celalalt
proprietar nefiind obligat a contribui la cheltueala reclădirei sau
prefacerei zidului comun, de cât la caz de necesitate absolută. De-

molombe. loco cit. Arntz. IL. 1112. Cas, Fr. şi Curte din Paris. D. P.
72.

1. 106. D. P. 76. 2. 1-4și9D.

P.

68. 2.67.

D.

P.

66.2.

88. D. P. 77. 2. 7. D. P.79.2.21.D. P.80.2.17.—Dacă reclădirea
este sau nu necesară, aceasta e o cestiune de apreciare a cărei soluțiune

*)

va atârna

cele mai multe

ori de împrejurări.

Ast-fel,

curtea

din Parls a admis că zidul n'ar trebui reclădit din nou, cu toate că
el ar fi vechii și deteriorat, dacă el ar putea încă sta, în picioare un
timp oare care făra primejdie. D. P. 76. 2. 5-7. D. P. 80. 2. 17.

Demante. II. 509 bis. Ducaurroy. 1]. 288, nota 1. Mass6-Verg. Il.

-
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Cu toate că fie care coproprietar este în princip obligat
a con-

tribui în proporțiune cu dreptul

seu la repararea

zidului comun, totuși el se poate prin escepțiuue

şi

Sastragere

reclădirea dela acestă

sustrage de

la renunțare la

„această îndatorire renunțând la dreptul seu de comunitate, 1) pen- comunitate.
îru că este de princip că acel obligat din causa lucrului ce posedă (propler rem) se poate în tot-deauna, libera de sarcini, pă-

răsind acest lucru.2) (Art. 632 şi 1792.)

Această renunțare nefiind o simplă abdicare

implicând

o transmisiune

de proprietate

cătră

a unui

drept,

ci Franeziorea

coproprietarul

în Art, 722, 723

favoarea căruia sa făcut renunţarea, nu va fi oposabilă celor
de al treilea de cât în urma transerierei ce se va face conform

Art. 722 şi-723 Pr.

Civ.3)

Pr. Civ.

|

Dreptul de a renunța la comunitate aparține fie cărui copro- de,
prietar, nu numai pentru zidurile de la țară, dar și pentru acele admis şi p.

din oraşe şi suburbiile lor. 4)
Renunţarea

la comunitate

din partea

unuia

zidurile din
din

vecini

conferă 595 și 800.

celuilalt proprietatea escluşivă a zidului, însă sub condițiunea de Controversă.
a fi acceptată în mod espres sau tacit (V. nota 3), şi de a se face repâraţiunele necesare, căci dacă vecinul în folosul căruia sar fi

făcut renunţarea ar lăsa zidul să cadă în ruină sau Par dărâma,.
autorul

renunțărei

ar putea

să şi o retragă propter causam non se-

cutam, în puterea priacipiului condițiunei resolutorie tacite (Art.
1020, 1021), şi să ceară împărţirea materialului şi a pămentului.5)

p. 174, nota 24. Cas, Fr. și Curtea din Paris. Râpert. Dalloz. Vo,
Servitudes, 482 şi Action, 124.
|
1) A renunţa la dreptul de comunitate, însemnează a renunţanu numai la coproprietatea materialului zidului, ci şi la partea de pământ
pe care acest zid este clădit, după cum prevede formal Ant. 210
din cutuma, Parisului. Demolombe. XI. 388. Laurent. VII. 546. Pothier. Sociâte. 221.—Renunţarea poate fi totală sau parțială, după
cum și comunitatea se poate dobândi în totul sau numai în parte.
Demol. XI. 388 bis. Laurent. VII. 547. Cas. Fr. D. P. 65, 1. 176.
*) Aceeași soluţiune era admisă și la Romani, căci de şi nici o lege Dreptul
Ro-

nu esistă în această. privință, totuși fiind constant că usufructuarul

poate să se apere de obligaţiunea de a face reparaţiuni prin părăsirea usufruetului ([. 48 şi 64. Dig. Lib. 7. Tit. 1, de usufructu
etc.), a fortiori acest drept trebue să aparţie proprietarului.
2) Laurent. XXIX. 94.— Transcrierea nu va avea însă loc de cât atunci
când coproprietârul în folosul căruia se face renunțareao va accepta
în mod espres sau tacit, pentru că numai atunci esistă translaţiune
de proprietate, de vreme ce nimine nu poate deveni proprietar

fără voea lui. Laurent. VII. 550 și VIII. 246. Vedi şi esplie. Art.

632. Este deci greșită părerea lui Demolombe (XII. 884, 885),
după care translaţiunea proprietăţei ar avea loc fără nici o acceptare.
*) Vedi supră, esplic. Art. 600, p. 50 şi 51, unde se arată controversa.
5) Aubry et Rau. II. $ 222. p. 379. Demolombe. XI, 390, 391. 'Toullier
D. II. partea 1. 220. Demante. IL. 510 bis, Ducaurroy. II. 288. Marcad. II. 605. Durant. V. 320. Laurent. VII, 550. Pothier. Societe. 221.
5

man.
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Redobândirea

CODUL

CIVIL. —CARTEA

coproprietarul

În oră ce caz,

592, 593, 594.

II.—TIT. IV.—CAP. 11.—S2 L—ART.

care a

renunțat

la comunitate

comunităţei. poate so redobândească în urmă, îndeplinind condiţiile prescrise de

Art. 598, după cum prevede formal Art. 212 din cutuma Parisului. 1)
în care Deşi coproprietarul unui zid comun poate în princip să se desCasuri

coproprietar carce de îndatorirea reparaţiunelor acelui zid, renunțând la dreprenunţa la ful de comunitate, totuși,

sunt

comunitate. cujțate nui mai aparţine, şi anume: 10

această fa-

în care

două casuri

coproprietarul

unui zid

câte ori
comun nu poate renunța la dreptul de comunitate
ar trage
el
zidul comun ar sprijini vre o clădire a sa, sau când
un alt folos din acel zid (Curte din Paris. D. P.70. 2.217), căii
renunţarea trebuind să fie fără nică o reservă (Laurent, VII. 548),
de

reservânduși

este cu neputinţă de a renunța la un lucru
celaşi timp folosința acelui lucru.?)

în a-

: 20 Coproprietarul unui zid comun nu poafe renunţa , la comu- A
ia
te.
ul
vonunbuJa hitatea acestui zid, deși tecstul nostru nu este formal în această
tă
comunitate privință,de câte ori degradaţiunea zidului ar fi fost pricinui
cânddegrada- iprin 4însuşi fapta sa, sau prin. fapta acelora de care el resCoproprieta-

pa Be

ar fi causată punde

(Art.

1000,

1001),

căci în asemene caz, el nu

Pit po. obligat ca coproprietar, ci personal, quusi ex delicto

mai este

(Art. 998,

999), şi ştiut este că renunțarea nu poate folosi coproprietarului de cât atunci când reparaţiunea sau reclădirea zidului au

devenit neapărate din vechime sau din cause de forță majoră. 3)
Efectele comunităţei.

unui
Art. 594.—Fie care coproprietar poate să zidească în contra
lăzidului
a
grosime
toată
în
zid comun şi să bage grindi sau legături
veare
ce
i
dreptulu
iul
prejudic
fără
vecin,
despre
sând 54 milimetre
3; Laurent. VII. 506. Toullier D. II. partea [. 221. Demol. XI. 357.
2) Pentru ca renunţarea la comunitatea zidului să poată avea loc în
asemne caz, ar trebui ca, coproprietarul să dărâme clâdirea sprijinită pe acel zid. Renunţarea pe care coproprietarul ar face-o sub
condițiunea de a dărâma în urmă clădirea îl obligă a repara stricăciunele ce dărâmarea clădirei ar aduce zidului comun, după cum
prevede espres Art. 550 din codul Italian. Cu alte cuvinte, coproprietarul

care ar voi

să dărâme

„clădirea

comun, nu poate renunţa la comunitatea

„ce va repara

stricăciunele

sprijinită.

pe un zid

acestui zid de cât după

causate zidului prin

dărâmarea clădirei,

sau după ce s'au supus la obligaţiunea de a repara toate pagupele aduse prin această dărâmare. Renunţarea la comunitate poate

să precedeze dărâmarea, clădirei, însă validitatea acestei renunțări

este subordonată la esecutârea, tuturor lucrărilor pricinuite prin
dărâmare. Comp. Laurent. VII. 548. Demante. IL. 510 bis 1. Demolombe. XI. 389. Cas. Fr. D. P. 64. 1. 109.
5) Demolombe. XI. 393. Laurent. VII. 549. Boileux. II. p. 844. Moulon. [. 1738. Demante. II. 510 bis I.—Art. 549 $ 2 din codul [talian prevede espres că renunțarea coproprietarului nu'1 apără de
obligațiunea reparațiunelor şi a reclădirilor la care el ar fi dat
naştere prin fapta sa.

EFECTELE COMUNITĂȚEI.—ART. 594-596, 599.

67

cinul ca să scurteze acele grindi pănă în jumătatea zidului, în caz când
şi el ar voi a pune grindi tot în acele locuri sau u lipi un coș. (Art.

595, 598, 599, 610, 611, 1517 $ 2. C. C. L. din 21 Sept. 1864

pen-

tru adoptarea sistemului metric în România. Art: 657 C. Fr.)
Art. 595.—Ori.ce coproprietar poate să înalțe zidul comun, dară e
dator a face (sau mai bine dis a plăti) singur cheltueala înălțărei, reparaţiunele de întreţinere pentru partea înălțată, şi tot odată păgubirile
pentru sarcina causată zidului comun în proporţiune cu înălțimea. (Art.

597, 599, 998, 1447 C. C. Art. 658. C. Er)

Art. 596.—Dacă zidul comun nu e în stare a purta greutatea înălu
țărei, cel ce vrea să'l
înalțe e dator a'l face din întreg din temelie cu
cheltueala sa, și ori ce adaos în grosime să'l facă pe locul seu. (Art.

595, 597, 599 C. C. Art. 659 C. Fr)

Art. 599.
— Unul din. vecini nu poate găuri zidul comun, nici să alăture sau să sprijine de dânsul vre o lucrare, fără consimţământul celuilalt.
În caz de impotrivire, el nu poate face aceasta fără a regula mai
întăi prin esperți mijloacele necesare pentru ca acea, lucrare să nu vatăme drepturile celui-lalt. (Art. 594—596, 611, 1517 Ş 4 C.C. Art. 211
urm. Pr. Civ. Art. 662 C. Fr.)

Legiuitorul prevede trei efecte principale ale comunităței : 10
dreptul pentru coproprietari de a zidi în contra unui zid comun (Art.
594); 20 dreptul de a vâri înti'ânsul grindi sau legături (Art.

594); 30 dreptul de a înălța zidul (Art.

595, 596).

Vine apoi

Art. 599 care complectează Art. 594—596, şi care ca atare, ar
trebui să vie imediat după aceste articole.
Comunitatea unui lucru conferă fie-cărui coproprietar dreptul

de a întrebuința acel lucru la destinaţia sa, firească, fără a causa
vre

o pagubă

celor-lalți copartaşi

și ai

împedica

de

a'l

Art. 594.

între-

buința și ei. (Art. 1517 $ 2.) In puterea acestui princip, ori ce
coproprietar a unui zid comun poate să zidească în contra acestui zid ori ce clădire, se înțălege cu consimțământul celui-lalt
coproprietar (Art. 599), de pildă, o casă, o şură, un hambariii 1)
etc. şi să bage grindi sau legături de fer ori de lemn în toată
„grosimea zidului spre a sprijini clădirea ce vrea să rădice pe
fondul seu, și aceasta cu drept cuvânt, pentru că zidul comun
nu are numai de scop împrejmuirea şi despărţirea fondurilor, dar

și sprijinirea lucrărilor vecinilor. 2)

') Demol. XI. 397.— Şi la Romani, coproprietarul unul zid putea să
râdice lângă acest zid construcţiunele care n'arfi adus nicio daună
zidului comun: „Proculus ast: sed non posse prohiberi vicinum
quominus' balineum habeat secundum parietem cormunem, quamvis
humorem capiat paris... (L. 19, Pr. Dig. Lib. 8. Tit. 2.) Vegi însă
legea 13, Pr. Dig. loco cit. care pare a admite soluția contrarie.
2) „Fişte-carele împreună partaș, dice Art. 1144 din codul Calimach
(855 Austriac), poate întrebuința zidul de comun, despre partea
sa, pănă la jumătatea grosimel hă, *) (iar nu în toată grosimea

*)

Şi după Art. 208

"tot

din cutuma, Parisului, grindile nu

pănă la jumătatea grosimei zidului,

puteau

fi bagate

de

câţ

Dreptul Ro-

man.
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CIVIL.—CARTEA

Coproprietarul
șede

grindi

sau

II.—TIT. IV.—CAP. II.—Sa 1—ART. 594—596,

unui zid poate în interesul
legături

în

toată

grosimea,

clădirei sale

să aîn-

zidului, însă sub

datorirea de a lăsa 54 de milimetre libere despre celalt coproprietar, de unde resultă că nu se poate găuri zidul pe de o parte

şi pe de alta. (Comp. Art. 599 şi 611.)
Scurtarea

|

și el un drept egal poate însă, dacă

Celalalt coproprietar având

grinților. are inţeres, să scurteze acele gringi 1) pănă în jumătatea zidului,2)
dacă voeşte a pune

şi el grindi sau legături în zid, sau a

alipi

de părete un coș ori un horn. 5)
Picturi,

Coproprietarul putând

să întrebuințeze zidul după destinaţia sa

sculpturi eic-firească, sub condițiunea însă de a nu! deteriora:și a nu împedica
eserciţiul dreptului celor-lalți coproprietari, poate, fără nici o espertisă şi fără consimțământul celorlalți qoproprietari, să aşede
contra zidului comun pieturi, sculpturi, plantaţiuni, scări, î) bănci,
rafturi, etc. mal ales dacă toate aceste obiecte nu se incorporează cu zidul 5): si îfa retineatur, ut etiam sublato pariete ma-

meat. (L. 19 $ 1- în medio, Dig. lib. 8 Tit. 2.)
Ori
totuşi
zidului
vecin,

|

cât de întinse ar fi drepturile care resultă din comunitate,
unul din vecini nu poate nici o dată să aşede pe vârful
un uluc sau o ştreşină care ar trece din partea celuilalt
chiar dacă aceste lucrări ar fi menite a aduce apa pe fondul:

ca astădi), şi să facă într'ânsul uși amăgitoare, şi să bage dulapuri, însă acolo unde nu vor fi asemene lucruri din cealaltă parte
a zidului; ear hornurile şi vetrele de foc, nu este ertat a se face,
nici alte asemene prin care s'ar slăbi și s'ar primejdui zidul.“ —La,
Romani, coproprietarul unui zid comun nu putea să bage în acest
zid grindi sau legăturide cât în puterea unei convențiuni esprese.
L. 52 $ 13. Dig. Lib, 17. Tit. 2. Vedi şi L. 13 şi 19.Dig. Lib.8.
Tit..2.—L.
28. Dig. Lib. 10. Tit. 3, communi dividundo.

Tecstul francez prevede că scurtarea grindilor

- daltă (â Pebauchoir),

:)

:)

a nu se sminti

să se facă

clădirea prin

cu

o

mișca-

rea grindei.

Legiuitorul presupune că zidul este mai gros de cât 108 milimetre

şi că fie care vecin

este

coproprietar

pe

jumătate

din

zid,

pe

când am vădut că unul din vecini poate fi proprietar pentru mai
mult de cât jumătate a zidului, ear celalalt pentru mai puţin de
cât jumătate, .
Vecinul care voește a aședa un horn sau un hogiag lângă părete,
ceea, ce nu era permis sub codul Calimach (Art. 1144 în fine),
trebue să poată scurta grindile spre a feri clădirea de foc.. Disposiţia Art. 599

%)

pentru

este deci generală

și se aplicăși la hogeaguri sau

coșuri. Curte din Dijon. D. P. 48. 2.103. Comp. şi Cas. Fr. D.P.
78, 1. 416 (soluţie implicită).

„Scalas posse me ad parietem communem habere, Sabinus_recte
scribit, quia vemoveri he possuni.“ (L. 19 $ 2. Dig. Lib. 7.Tit.2.)

% Comp. Demolombe. XI. 410. Laurent. VIL..554. Cas. Fr. şi C. Metz.
D. P. 58. 1. 408. D.P. 64.2.111.—Nu

se poate pune însă contra

zidului comun lucruri și materii vătămătoare. (Art. 610.)
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aceluia care le a aședat, căci aceasta ar însemna a impresura locul
vecinului şi a nesocoti dreptul seu. :) (Vegi şi Art, 611.) In fine, trebue să mai observăm încă că vecinul care n'a dobândit dreptul la comunitatea unui zid (Art. 598) nu'l poate în-

trebuința nică într'un fel, nici macar
plante lângă el.
Fie

care

coproprietar are

facultatea

să

sădească

nu

numai

vii

de

sau
a se

alte
servi Inălţarea zi-

de zidul comun pentru sprijinirea clădirilor sale (Art. 594), dar
încă de a înălța acest zid, se înțălege cu consimţământul celuilalt coproprietar (Art. 599), fie în interesul clădirilor sale, fie

chiar pentru

a opri

pe locul seu. 2

pe

megieși

de a

vedea

ceea

ce se

petrece

Vecinul n'ar putea să se opue la această înălțare, chiar dacă
ea i-ar aduce o jignire oare care, întunecându'i de pildă locuinţa
sa sau producându'i egrasie (Toullier D. II. partea 1, 202.)

Judecătorii

însă cu toate

acestea

ar putea

dului comun.
Art. 595.

Reducerea
părţei înalțate.

să reducă partea înăl-

țată, dacă inconvenientele care ar resulta din înalțare ar fi prea
mari și ar face ca casa vecină să nu mai poată fi locuită, mai
ales când înălțarea ar fi fost făcută fără nici un interes, - numai
din spiritul de şicană şi cu scopul vădit de a aduce jignire vecinilor, 5) pentru că codul actual n'a reprodus disposiţia Art. 195
din cutoma Parisului, după care coproprietarul avea facultatea de
a rădica zidul ori cât de nalt ar fi voit.
Zidul încetează de a fi comun de la punctul înălțărei 4); de
aceea, atât cheltuelele înălțărei cât şi a reparaţiunelor părţei înăl1)

Toullier. D. II. (partea 1.) 212.-—Nu se poate de asemene pune lângă
un zid comun, lemne, gunoaie, pământ sau alte materii, fără a lăsa
o distanță oare care spre a preserva zidul de umiditate sau de
alte stricăciuni. 'Toullier. loco căt.

*) Demolombe. XI. 398.— Deși legea nu vorbește de cât de înălțarea

zidului, totuși nu remâne nici o îndoeală că fie care coproprietar
poate să'i: dee și o adâncime sub pământ mai mare, de esemplu
pentru a face o pivniță, fără a compromite însă bine înțăles prin
asemene lucrări soliditatea, părţei comune. Demolombe. XI. 409.
3) Aceasta nu este de cât aplicaţiunea macsimei: malitiis hominuni
non est indulgendum.
-(L. 38 în medio, Dig. Lib. 6. Tit. 1.) Comp.
Demolombe. XI. 398. Laurent. VII, 555. Toullier D. II. partea I.

*)

203.—Vegi cu toate aceste Cas. Fr. D. P. 64. 1. 219.

Partea inălțată fiind proprietatea esclusivă a acelui care a făcut Cui aparţine
înălțarea, el poate să esercite în privința acestei părţi toate drep- partea înăl-

turile care decurg din proprietate. Laurent. VII. 563. Demol. XI.
408. Aceasta este însă o anomalie, căci partea superioară a zi-

dului aparţine unuia, ear cealaltă parte dimpreună cu pământul
aparţine altuia, ceea ce este contrar art. 489. Această stare anor-

mală va înceta numai prin dobândirea comunităței părței înălțate
de cătră coproprietarul care n'a contribuit la înălţare, (Art. 597.)

țată.
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ţate sunt în sarcina esclusivă a proprietarului care a făcut înăl-

ţarea. 1) (Art. 597.)

|

şi săl zi-

proprietarul care voeşte a înălța, trebue săl dărâme

dească din nou 4) din temelie cu cheltueala lui, 5) ear adaosul în
grosime să'l facă numai pe locul seu, în caz când zidul ar avea

nevoe de o temelie mai largă.)
')

Dacă şi partea înălțată a devenit comună (Art. 597), atunci cheltuelele de reparaţiune se plătesc de ambii proprietari. (Art. 592.)

2,

Această

despăgubire

se va, hotări prin

urm. Pr.

esperți. (Art. 211

Civ.) Boileaux. II. p. 847. Cheltuelele espentisei sunt în sarcina proprietarului care a făcut înălțarea. Aubry et Rau. IL.$ 222. p. 381.
Demol. XI. 404.—După Art. 197 din cutuma Parisului, autorul înălțărei trebuea să plătească o despăgubire ficsă, şi anume a 6-a parte
din valoarea înălțărei. Astă-di, despăgubirea este variabilă, şi poate
după împrejurări fi când-mai mică, când mai mare, după cum va
fi şi greutatea

înălţărei,

ceea

ce este mult

mai echitabil.

At. 553 din codul Italian prevede că autorul înălțărei trebue să
mai plătească încă şi cheltuelele lucrărilor necesare pentru ca zidul.să poată resista la greutatea înălțimei fără a perde nimic din
tăria sa, De şi legea noastră este mută în această privință, totuşi este constant că autorul înălțărei nu va datori nici o despăgubire, dacă el. a făcut lucrări întăritoare de natură a face să dispară inconvenientele înălțărei. Laurent. VII. 557. Aubry et Rau.

3)

ÎL. $ 292, p. 381. Demolombe.

XI. 402.

Demante.

514 bis. Il.

IL

* Vecinul care s'ar fi mulțumit a înălța zidul fără al da jos şi al:
clădi din nou din temelie, atunci când reclădirea lui ar fi fost neapărată, va

[oii
—

Art, 59%.

|

Legea mai obligă încă pe autorul înălțărei a plăti celuilalt
coproprietar o despăgubire în proporţiune cu înălțimea adaosă, 2)
pentru.că sarcina sau mai bine dis greutatea înălțerei care apasă
asupra, părţei inferioare a zidului remasă comună, poate să compromită soliditatea întregului zid. 3)
Dacă zidul comun nu este în stare apurta greutatea înălțărei,

vespunde

de

toate daunele

care ar putea

să resulte

din această culpă a lui. Laurent. VIE. 559.
La Romani, copreprietarul nu putea să dărâme zidul comun
spre a'l reface întreg din temelie, quia non solus dominus est. L. 8.
Dig. Lib. 8. Tit.2. Vegi cu toate aceste, Pauli Senten. Lib. 5. Tit. 10 $2.
Reclădirea făcându-se în interesul esclusiv al coproprietarului care
voește a înălța zidul, este just ca toate cheltuelele să fie în sarcina lui. De câte ori însă zidul ar avea nevoe de reparare şi reclădire, chiar dacă mar fi fost vorba de înălțarea lui, vecinul ar

trebui să contribue şi el la reclădire, însă numai în limitele inte-

resului comun ambilor proprietari, - prisosul cheltuelelor necesare
- la înălţare privind în asemene caz numai pe coproprietarul în interesul căruia înălțarea are loc. Laurent. VII. 558. Demolombe.
XI. 404. Curte Orlâans. D. P. 66. 2. 88. Vedi cu toate acestea
_ Curte din Paris. D. P. 68. 2. 66.
6 Numai

atunci

zidul

se reclădeşte

întreg

din temelie

când

nu este

nici un chip de a!l întări; dacă el ar putea însă ţinea greutatea
înălțărei prin întărirea temeliei și îngroșarea lui, proprietarul n'ar
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Noul zid prefăcut astfel prin înălțare devine comun pănă la
înălțimea lui primitivă,1) însă coproprietarul care l'a zidit întreg
din temelie nu mai datorește de astă dată nici o despăgubire
pentru sarcina adaosă prin înălțare, ca în casul articol. 595,
fiind că zidul întreg este reclădit şi întărit cu cheltueala veci-

nului care Va înălțat.?)
Art. 554

|

$ 2 din codul Italian prevede

că coproprietarul care Plata daune-

voeşte a înălța zidul comun este obligat a despăgubi

pe

vecinul „92 aL,

seu de toate daunele pricinuite prin faptul înălțărei și a reclădi- Controversă.
rei zidului. Ce trebue să decidem la noi, unde legiuitorul tace
cu

desevârșire

în privința

daunelor

ce sar

pricinui

coproprieta-

?

rului zidului înălțat, atât în casul Art. 595 cât şi Art. 596? Trebue
să distingem: 10 sau amândoi coproprietarii au luat parte la înălţarea oră reclădirea zidului comun, având fie care un interes comun la severşirea acestor lucrări, şi atunci nici unul nu are recurs în contra celuilalt; 20 'sau reclădirea a devenit necesară numai din culpa unuia din coproprietari, şi în asemene caz, el
trebue să repare după dreptul comun (Art. 998, 999) daunele
causate prin quasi-delictul seu.%) Cât pentru casul când coproprietarul

usează

fără a fi în culpă de

dreptul

ce”! dă

legea,

re-

clădind sau înălțând zidul în interesul seu propriu, cestiunea este
viu controversată.

Unii sunt

de

părere

că fie

care

coproprietar

trebue să despăgubească în toate casurile pe cela-lalt de câte ori
îi căşunează vre o daună, pentru că coproprietarul nu se poate
folosi în mod absolut de lucru ca un proprietar esclusiv (Art.
480), de vreme ce ambii au un drept egal asupra aceluiaşi lucru.£) Se admite însă în genere, cu toate aceste, că coproprieta„rul care a înălțat zidul comun nu este obligat a despăgubi pe
cela-lalt coproprietar de daunele ce el a putut suferi sau de foloasele ce el a fost împedecat de a trage în interesul comerciului și a industriei sale atât prin dărâmarea cât şi reclădirea zidului, pentru că coproprietarul care înalță zidul comun nu face
mai fi nevoit a'] preface din nou. Marcad€. II. 607. Comp.
36. Dig. Lib. 39. Tit. 2, de damno imfecto.
')

-

Numai

vechea

grosime

a zidului

ar devini

L. 35,

comună, după unii;

cât Grosimea, a-

pentru adaosul grosimei, el ar fi proprietatea esclusivă a aceluia care daosă a ziPa făcut, de unde resultă că în acest sistem vecinul n'ar putea să dului este ea
bage grindi s'aii legături (Ant. 594) în partea cea de zid adaosă ccopeecă,
i0ai înainte de a face şi aceasta, parte comună potrivit Art. 597.
Marcad6. II. 607. Bonachi. IL. p. 260.——Contrâ. Demolombe. XI.
407. Laurent. VII. 565. Demante. IL. 514. bis III.
2) Aubry et Rau, Il. $ 222. p. 381. Mourlon. L. 1744. Demol. XI. 404.
în fine. Ducaurroy. Il. 291. Marcad€. IL. 607. Laur. VII. 558 ab initio.
3) Laurent. VII. 561. Demolombe. XI. 393, 405. Vedi şi supră, p. 66.
*) Laurent. VII. 555, 561, 562. Taulier. D. IL. p. 169. Delvincowt.
1. p. 404, nota 5, asupra p. 169.
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de cât a usa de dreptul ce'i dă legea, și este de princip că: neminem ledere videtur qui suo jure utitur. Astfel, coproprietarul
zidului înălțat nare nici un drept la despăgubire pentru strâmtorirea ce i sar fi căşunat prin înălțarea (Art. 595) sau reclădirea zidului comun !) (Art. 596), chiar dacă el sau chiriaşii lui ar fi
fost lipsiţi de folosința lucrului mai mult de 40 de ile. *) (A. 1425.)
Daunele care
Coproprietarul zidului înălțat ar avea însă dreptul de a fi desfac parte din
cheltuetele

reclădirei.
+

Art, 599.

păgubit de toate daunele care trebuesc a fi considerate ca făcând parte din cheltuelele reclădirei (Art. 596), precum ar îi,
cheltuelele de espertisă, acele necesare pentru restabilirea plan-

tațiunelor ori construcțiunelor, picturilor, sculpturilor şi altor obiecte care în puterea dreptului comunităţei ar fi fost alăturate
cătră zidul comun, şi care ar fi fost deteriorate ori distruse cu
desevârşire prin reclădirea sau înălțarea acestui zid. $)

Venim în fine la Art. 599, care fiind conceput în termenii cei

mai generali, complectează
Demolombe.

Art.

594—596

şi care ca

atare ar

XI. 406. Aubry et Rau. Il. $ 222, p. 382. Mourlon. |.

1744. Autorul înălțărei sau a reclădirei zidului n'ar fi responsabil
de cât atunci când ar fi în culpă, adecă când lucrările ar fi ținut

prea mult timp din causa negligenţei sale. Demolombe, loco ct.
Curtea din Paris. D. P. 48. 2. 168. D. P. 68. 2. 67, 68.
2) Aubry et Rau, Demolombe, Joco cit. Duvergier asupra lui Toullier.
II. partea I, 211, nota a.—Contră. Laurent,: VII. 562 -şi Toullier,
tecst, loco cst., după care n'ar fi just ca coproprietarul să nu fie despăgubit atunci când el ar fi fost obligat a despăgubi pe chiriașul
seu potrivit Art.

1425,

ceea

ce mi se pare inadmisibil,

chiriaşul care e lipsit prin faptul reparaţiunelor de o
crului închiriet are drept la o despăgubire, adecă la o
prețului chiriei (Art. 1425) din causă că proprietarul
plineşte faţă cu dânsul obligaţiunea de a face să se
Quia non prestat frui licere (Art. 1420 $ 3), obligaţie
sistă între coproprietarii
Picturi,
sculpturi.
Controversă.

3)

unui

pentru

că

parte a lumicşorare a
nu'și îndefolosească,
care nu e-

zid comun..

Demolombe. XI. 405. Aubry. et Rau. II. $ 222, p. 381. Mourlon.
1. 1745. Toullier. D. II. partea 1. 208.—In privinţa picturilor, sculpturilor ete. acest din urmă autor nu admite însă cu toate aceste,
nici indemnitatea, nici restabilirea lor în starea în care erau mai

înainte de înălțare, ear alţii susţin din contra că autorul înălțărei
sau a reclădirei zidului ar trebui să plătească în tot-deauna valoarea, picturilor distruse sau deteriorate” (Duranton, V. 331 nota
2. 'Toullier. II. p. 391),

ce

este

earăşi

ori cât de

inadmisibil,

mare

pentru

n'ar avea, de cât să facă pe zid lucrări

că

ar fi acea valoare,

unul
de o

din

ceea

coproprietari

valoare foarte mare

spre a rădica celuilalt dreptul seu de înălțare. Părerea cea mai
juridică este deci acea care admite că proprietarul zidului înălțat
va avea drept la o despăgubire socotită potrivit împrejurărilor
şi principiilor de echitate firească, după valoarea ornamentelor ordinare, non pretiosissimas, sed vulgares. (|. 13. $ 1. Dig. Lib. 8
Tit, 2.) Comp. Demolombe. XI. 405. Mouilon. ]. 1745, nota. 1.
Toullier. D. II. partea I. 209, nota a.
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după

aceste

articole.

mai întăi coproprietarului unui zid comun
în contra

acestui

zid şi de

a baga

grosimea lui (Art. 594), precum
oprind

apoi

pe

unul

din

599,
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Legiuitorul

permite

de a rădica o clădire

grindi

sau

legătusi

în toată

și de a' înălța (Art. 595 şi 596),

coproprietari

de

sau de a alătura ori de a sprijini de

a găuri

zidul comun

densul vre-o

lucrare fără

consimț&mentul celuilalt,*) sau fără o espertisă prealabilă, de unde

resultă că: Art. 599 se aplică nu numai la lucrările prevădute
de Art, 610, dar și la acele prevădute de Art. 594—596, aşa în
cât proprietarul care ar voi să zidească în contra zidului comun,
să bage grindi sau legături în grosimea lui, sau să înalțe acest
zid, ar avea nevoe de consimțământul celuilalt coproprietar, sau
în lipsă de o înţălegere

între dânşii, de regularea

espertisei

pre-

alabile prevăgută de $ 2 al art. 599, căci alt-fel Art,599ar
fi în contragicere cu Art. 594-596, şi nu Sar putea pricepe cum
Art. 599 ar fi prescris înțălegerea. coproprietarilor numai pentru
lucrările cele mai puţin însămnate, fără a prescrie aceeaşi înțălegere pentru lucrările care necesitează găurirea zidului în toaţă
lărgimea lui. Regula art. 599. fiind deci generală se aplică la
toate lucrările care pot fi practicate în zidul comun.?) (Comp. Art,
61 şi 1517 $ 4.)
Astfel dar, în -toate casurile, și ori care ar fi natura lucrărilor

care

urmează

a se face în

zidul

comun,

comunitatea

obligă

.

pe

coproprietarul care ar voi să le facă a cere consimțământul celuilalt coproprietar, şi la nevoe, ai face o somaţie estra-judeciară,
ear la caz

de împotrivire

tribunal rânduirea
cele necesare
')

şi neînţălegere

între

părți, a cere de la

unor esperţi care să aibă a determina mijloa-

pentru

ca acea

In caz de consimțământ

lucrare

voluntar,

să nu

ar fi bine

vatăme

drepturile

ca el să fie constatat

prin un act scriș, căci proba testimonială ar fi inadmisibilă, fiind
vorba în specie de o valoare nedeterminată. (A. 1191.) Demo]. XI. 417.
*) Marcad6. IL. 611. Arntz. L. 1115. Boileux. II. p. 854. Aubry et
Rau, Il. $ 222, p. 380, nota 27. Ducaurroy. IL. 295. Demolombe.
XI. 416. Demaute. IL. 516 bis. Toullier. D. II. partea IL. 206.—Contră. Mourlon. I. 1750. Laurent. VIL. 551, 553. Duranton. V. 335.
Cas. Fr. D. P. 66. 1. 336. După aceste din urmă autorități, Art.
599 nu sar aplica la construcţiuni și înălţare, şi la alte lucrări
de cât acele prevădute de Axt. 595—596, precum ar fi bună oară
găurirea, zidului pentru facerea unui dulap (Art. 1144 cod. Calimach), aședarea unei țevii etc., ceea ce este contrar nu numai
dreptului actual, dar şi dreptului Roman, unde unul din coproprie-

tari nu putea se înalțe zidul comun fără consimțământul celuilalt :

„Sabinus, în re communi neminem dominorum jure facere quidquam,
invito altero posse. Unde manifestum est, prohibendi, jus esse : în re
enim pari potiorem causann esse prohibentis constal.* (L. 28. Dig. 10,3.)

Dreptul Roman,
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Refusul

coproprietarului

n'ar

împedeca

cât atunci când esperţii ar constata că grosimea

zidului nu este destul de mare

spre a suferi lucrarea -proiectată.

condițiunelor

Dacă însă, cu toată observaţiunea

prescrise

de

Art, 599, noua lucrare este vătămătoare zidului ori vecinului, el
va avea drept la daune, putând chiar să ceară desfiinţarea, acesa
tei lucrări. 2)

Dobândirea comunităței unui zid.
Art. 597.— Vecinul care n'a contribuit la înălţare, poate câștiga dreptul de comunitaţe plătind cheltueala pe jumătate, precum şi preţul pe jumătate al locului ce sar fi întrebuințat pentru îngroşirea zidului. (Art.
596,

598

722,

C. C. Ant.

723

Pr.

Civ. Art. 660

C. Fr.)

Art.
sau tot,
tate din
valoarea

598.—Ori ce vecin al unui zid?) poate să'l facă
plătind stăpânului zidului jumătate din valoarea
valoarea părţei ce vrea să facă comună, precum
locului pe care este clădit zidul. (Art. 481, 597,

C. Art,

722,

723

Dobândirea
Partea zidului
părței înălţate a zidului. este comună, ci

Pr. Civ. Art.

661

comun în parte
sa, sau jumăși jumătate din
1294 urm. C.

C. Fr)

adaosă prin înălţare conform Art. 595, 596 nu
remâne

proprietatea

esclusivă

a vecinului

a
care
”

Art. 697. făcut înălțarea (vedi supră, p. 69, nota 4); de aceea se şi cere
ca înălțarea şi reparaţiile părţei înălțate să se facă numai cu chel|
tueala lui. (Art. 595.)
ce, în contra Art.
vreme
de
Aceasta fiind însă o anomalie,
ear celaltă parte
unuia,
a
489, partea superioară a zidului este
copropriepermite
dimpreună cu pământul e a altuia, legiuitorul
a sili ori
de
tarului zidului înălțat care n'a contribuit la înălţare
când pe autorul înălțărei ai ceda comunitatea părței înălțate. 4)

=

”)

Inesactitate
de tecst.

%)
)

Este vorba bine înţăles în specie de lucrări de zidărie care ar fi
de natură a deteriora păretele comun. Cât pentru lucrurile mobile
care ar putea fi alăturate de acest zid, precum bănci, rafturi, scări,
statui ete. nu mai remâne nici o îndoeală că ele vor putea fi alăturate fără consimţământul coproprietarului, şi fără o espertiză prealabilă. Laurent. VIL 554. Curtea Metz: D.P. 64. 2. 111. Comp.şi
Demolombe. XI. 410. Vegi şi supră, p. 68.
Demolombe. XI. 419. Toullier. D. Il. parte 1. 207. Durant. V. 337.
Jas. Fr. D. P. 78. 1. 416. Vegi cu toate aceste Favard de Langlade (Râpert. Servitudes, S-a II. $ 4, No. 12), care nu admite desfiinţarea lucrărei vătămătoare, ci numai acţiunea în daune. Comp.
L. 8. $ 5. Dig. Lib. 8. fit. 3.
unui fond alăturat de un zid
Sau mal bine dis: ori ce proprieatar
care aparține altuia, după cum se esprima atât Art. 556 din codul
]talian cât şi Art. 661 din codul Francez, tout propritaire joignant
am mur... Veţi înfră, p. 76, nota 3.
Coproprietarul

zidului înălţat este liber

de a dobândi comunitatea

părței înălțate, fie în totul sau în parte (Art. 598), fără a putea,
însă fi obligat la aceasta de cătră autorul înălțerei,

DOBÂNDIREA COMUNITĂȚEI UNUI ZID.—ART. 597, 598.
Fiind îusă just că autorul: înălțărei, care astfel a devenit vândător
silit, să fie despăgubit, legea obligă pe coproprietarul cumpărător a”
plăti, nu ca în casul Art. 598, jumătate din valoarea actuală a
părţei înălțate, ci jumătate din cheltueala făcută cu ocasiunea

înălțărei și jumătate din preţul locului ce s'ar fi întrebuințat pentru îngroșarea zidului, dacă el a fost în realitate îngroșăt, după
cum prevede Art. 596, şi dacă zidul nu era în stare a purta
greutatea înălțărei,
O deosebire însemnată de redacţie esistă deci între Art. 597 Deosebire
între Art. 597

şi 998,

căci în casul

Art.

598,

dobânâitorul

comunităței

trebue și 598. Moti-

să plătească jumătate din valoarea actuală a zidului, pe când în vele acestei
deosebiri.
casul Art. 597, el trebue să plătească jumătate din ceea cea
costut înălțarea. Art. 598 aplică deci dreptul comun, pe când Art.
597 deroagă de la dreptul comun, pentru că, în regulă generală,
un lucru se plătește cât face, ear nu câta costat. Care să fie oare
causa acestei deosebiri?
|
Legiuitorul s'a temut ca nu cum-va proprietarul vecin să refuse de a contribui la cheltuelele înălțărei, în speranţa de a pu-

tea dobândi mai târdiu comunitatea cu un preţ inferior cheltuelelor făcute în realitate, şi pentru a împedeca această speculăcare ar fi fost cu putință, Art. 597 obligă pe dobânditorul comunităţei a plăti jumătate din cheltueala înălțărei, ear nu jumătate din valoarea părţei înălțate, ca la Art. 598.
Vecinul care voeşte a dobândi comunitatea părţei înălțate este
el însă obligat a plăti în tot-deauna jumătate din cheltuele făcute cu ocasiunea înălțărei; ori care ar fi timpul când el ar do-

bândi această comunitate, și fără a ţine nici o socoteală de starea deteriorată în care sar afla partea înălțată din causa vechimei, sau a lipsei de reparațiuni? Cestiunea este îndoelnică. Unii
într'adevă&r aplică în tot-deauna tecstul, ori care ar fi momentul
Se poate deci dobândi, ca şi la Art. 598, numai o parte din Nu se poate
dobândi o
înălțare, în lungime sau în înălțime, nu însă și în grosime, pentru parte
din gro-

că grosimea zidului constituind însuşi substanţa lui, ea n'ar putea simea zidufi împărţită-fărăa se dărâma zidul întreg. Demante. II. 515 bis II. lui. Controversă.
Demol. XI. 362. Ducaurroy. II. 292. Laurent. VIII. 511. Aubry et
Rau. II. $ 222, p. 384.—Contră. Marcad€. II. 610, după care s'ar
putea

dobândi

şi o parte

din grosimea

596.) Vedi şi Cas. Fr. D. P. 54. 1. 179.

zidului.

(Argum.

din Art.

Tvebue să mai observăm încă că dacă comunitatea zidului poate Partea din
nu se
fi dobândită numai pănă la o înălţime oare care, aceasta va avea înălțime
va putea, do-

loc în
tează
pere
poate

tot-deauna în sus, cu începere de la locul unde zidul înce- bândi de cât
de a fi comun. Nu se poate deci face zidul comun cu înce- cu începere
de sus în jos pănă la o înălțime oare care, pentru că nu se de jos în sus,
sili pe vecin a suferi pe partea sa de zid proprie şi esclusivă

partea superioară care ar fi devenit comună. Demante. II. 515 bis JI
în fine. Demol. XI. 363. Durant. V. 327. Aubry et Rau. II. $ 222,p. 384.
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597, 598,

când sar dobândi comunitatea, şi ori .care ar fi starea în care
sar afla partea înălţată (Laurent. VII. 564), ear alţii aplicând Art.
597 numai la casul când dobândirea comunităţei ar avea loc imediat sau cel puţin în scurt timp după înălţarea zidului, susțin
că de câte ori înălțarea ar fi vechie, comunitatea ei ar putea fi
dobândită plătindu-se jumătate din valoarea actuală, ear nu ju-

mătate din cheltueala

făcută. !) Această

părere

nesocoteşte însă,

cu desevârşire tecstul positiv al Art. 597,
Dobândirea,
La Romani, vecinul proprietar eselusiv a unui zid nu putea să
comunităţei
fie nici odată obligat a ceda comunitatea acestui zid, pentru că
unui zid.
Dreptul Ro- proprietarul având facultatea de a usa de lucrul său după bunul
man
seu plac, legile Romane nu admisese această espropriere silită. *)
Dreptul acAstădi din contra, ori ce proprietar ?) a unui fond alăturat de
tual. Art..898,

')
Dreptul Ro-

man.

PDemolombe.

râme,

“5

XI.

376. Mourlon.

Î. 1748.

Arntz.

1. 1110. Ducauiroy.

IL. 293. Marcad. II. 608. Demante. II. 515 bis |. Pardessus. 176.
La Romani, coproprietarul fără consimțământul și ştirea, căruia
se făcuse înălţarea, dobândea de drept şi fără nică o plată comunitatea părţei înălțate (Argum. din L. 7, $ 12. Dig. Lib. 41. Tit. 1
şi Instit. $ 30, Lib. 2. Tit. 1), putând pe de altă parte s'o dădacă înălțimea i-ar fi adus

vre-o jignire:

„Quid si guzd ab-

sente socio ad lesionem ejus fecit, tunc etam tollere cogitur.“ (L.
28. Dig. Libr. 10. Tit. 3.)—Coproprietarul însă care ar fi consimțit la înnălțare, dobândea jumătate din partea înălțată, sub îndatorirea de a plăti jumătate din cheltueala făcută. (L. 4. Cod. Lib.
3. Tit. 37 şi L. 19 în fine, Dig. Lib. 10. Tit. 2, citată p. 64, nota,
de la p. 65, în fine.)
„Sue quidem guisgue rei moderator atque arbiter, non omnia negotia, sed pleraque ex proprio animo facil.“ (|. 21. Cod. Lib. 4.
Tit. 35. Comp. şi Instit. $ 4. Lib. 2. Tit. 5.)—Această soluţiune

trecuse şi în codul Calimach, unde nici un teest nu admite

ase-

mene derogaţiune la principiile generale.
Origina, şi

Art.

motivele Art.
598,

Chiriaș, usufructuar, usuar ete.

598

e luat din dreptul

a scuti pe vecini

cutumier

francez

'nică ce ar fi trebuit. să se facă cu ocasiunea

:

şi are de scop de

de perderea pământului și de cheltueala

zadar-

clădirei unui zid nou

care ar fi fost alăturat lângă acel vechiu. Vecinul unui zid necomun
ar putea, ce e dreptul, în loc de a invoca Art. 598, să zidească
un nou părete din partea sa, însă în asemene caz, proprietarul
zidului necomun ar putea să dărâme pe al seu şi să dobândească
comunitatea celui nou.
Iatr'adevăr, zidul care serveşte de împrejmuire unui fond alăturat
fiind accesoriul

acestui

fond,

numai

proprietarul

fondului

poate să

dobândească comunitatea acestui zid. Chiriașul nu poate deci usa
de beneficiul Art. 598. De asemene, acei cari ar avea un drept
real asupra fondului, precum usufructuarul, usuarul etc. n'ar putea
constrânge pe vecin la cesiunea comunităței zidului alăturat de
acest fond, pentru că, încă odată, beneficiul Art. 598 nu aparţine
de cât proprietarului, de şi tecstul nostru nu este atât de formal
în această privință pre cât este tecstul francez şi acel Italian. (Vedi
supră, p. 74, nota 8), şi ştiut este că drepturile reale care esistă
asupra unui lucru nu conferă proprietatea lui. Laurent. VII. 514.

DOBÂNDIREA COMUNITĂȚEI UNUI ZID.—ART. 597, 598.

un zid care aparţine altuia poate
acestui zid în totul sau în parte,
înălțimea, nu însă şi în grosimea
temelie în sus, ear nu de sus în
mai

spus-o

odată,

nu

se poate

vâri

7) să dobândească comunitatea
atât în lungimea 3) cât Şi în
lui, şi numai începând de la
jos, pentru că, după cum am

sili

pe vecin

a

suferi

pe

partea

sa de zid proprie şi esclusivă, partea superioară care ar fi devenit comună. (Vedi supră,p. 75, în notă.)
Această comunitate se poate dobândi de cătră proprietarul megieș, ori care ar fi natura zidului, fie el menit a sprijini o clădire sau a servi numai de împrejmuire, fie el situat la ţară sau
în oraşe, și chiar dacă ar fi fost clădit înaintea. punerei în lucrare
a codului actual. (Demol. XI. 355.)
Destul este numai ca zidul
să fie situat pe linia despărțitoare a ambelor proprietăți şi să fie alăturat de fondul aceluia care voește să dobândească comunitatea lui.5)
Această facultate de a dobândi comunitatea unui zid nu poate Zidurile edi-

fi esercitată în privinţa zidurilor edificiilor sau a locurilor publice

— Contră.. Demolombe. XI. 353. Comp şi Curte din Bruxelles. R6-

pert. Dalloz. Servitudes. 455.
') Proprietarul esclusiv al zidului nu poate însă să constrângă pe
=
vecin la dobândirea comunităței, chiar în privinţa zidurilor situate .
în comunele urbane -unde împrejmuirea este silită. Demolombe. XI.
368 și 386. Vedi şi supră p. 51.
2) Art. 556 din codul Italian permite de asemenea proprietarului de
a dobândi comunitatea zidului vecin numai în parte, însă sub îndatorivea de a face zidul comun pentru toată întinderea, proprietăței sale, per tulia Vestensione della sua proprietă. La, noi, proprietarul poate să facă comună numai o parte din lungimea zidului,
începând de la un capăt sau de la mijloc.
3) Art. 598 war mai fi deci aplicabil de câte ori între zid şi linia
de hotar s'ar afla un pârău, o carare publică sau privată, sau în
fine o bucată de loc oare care, căci, prin aplicarea acestui tecst,
acea bucată de loc s'ar espropria cu totul şi ar trece din proprietatea esclusivă a unuia în proprietatea celui-lalt, ceea ce nu este
permis. (Art. 481.) Demolombe. XI. 354. Ducaurroy. II. 292. Aubry
et Rau. IL. $ 222, p. 383. Laurent.

VII. 507. Aceeași soluțiune mi

se pare aplicabilă chiar în caz când spaţiul de pământ care s'ar
găsi între zid și linia despărţitoare a ambelor fonduri ar fi atât de
neînsemnat în cât n'ar putea fi de nici un folos proprietarului zidului, pentru că disposiţiunea Art. 598 constituind o derogaâţiune
la principiul protector al proprietăței înscris în Art. 481 este de
strictă interpretare. Aubry et Rau. loco cit, nota 44. Ducaurroy.
loco cit. Demante.-Il. 515 bis. V. Cas, Fr. şi C. Douai. D. P. 62.
1. 175. D. P. 47. 4. 446. Curte Bordeaux. D. P. 88. 2. 320. Duranton. V. 324. Duvergier asupra lui Toullier. II, partea 1. 193, nota
a.—Contră. Demolombe. XI. 354. Laurent. VIL. 507. Mourlon. 1.
1716. Marcad€. Il. 609. C. Caen. D. P. 60. 2. 204. Această din
urmă părere sar putea admite numai atunci când s'ar recunoaște
că Art. 598

se întemeiează

pe considerațiuni

de ordine

publică și

de utilitate socială, ceea ce nu este, pentru că vom vedea mai la

vale că se poate renunța la facultatea de a dobândi comunitatea.

ciilor pu-
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care sunt afară din comerţ, precum ar fi o biserică, un penitenciar, un cimitir, un arsenal, etc. cât timp aceste edificii sau locuri
își păstrează destinaţia lor, pentru că un zid nu poate să aparție
în acelaşi timp domeniului public și domeniului privat. D
Ea nu se aplică de asemene la despărțiturele de scânduri, la
șanțuri, garduri, zaplazură 2) etc.

Imprescripti-

Facultatea de a dobândi comunitatea unui zid este impreseripși când. 5) Ba

cultăței, de atibilă, şi ca atare poate fi esercitată ori

este

ab-"

dobândi 00- solută în acest sens că vecinul ar putea dobândi comunitatea
" zidului fără a justifica: vre un interes de necesitate sau de utilitate, după cum tot astfel, proprietarul zidului nu s'ar pute opune
la cesiune sub cuvânt că asemene cesiune ar jigni sau ar face

cu neputinţă usul anterior al zidului. 4) Mai

de cât atâta,

mult

comunitatea poate fi redobândită de cătră vecinul care ar fi renunţat la dânsa conform Art. 593 pentru a se sustrage de la

Asi. 598 nu

obligaţiunea reparaţiunelor şi a reclădirei. *)
Facultatea de a dobândi comunitatea unui zid nefiind însă în-

dine publică temeiată

pe consideraţiuni de

publică,

ordine

poate

se

în

mod:

Controversă. valid renunţa la dânsa, şi vecinul care ar fi constituit pe fondul
seu o servitute incompatibilă cu esercițiul

acestui drept, se con-

sideră că a renunțat la facultatea ce'i dă legea. *)
5)

Aubry et Rau. IL. $ 222. p. 384. Mass6-Vergt. II. p. 173, nota 20.
Laurent. VII. 509. Demol. XI. 356 şi XII. 698. Jurisprudenţa este

în acelaşi sens. Vedi D. P. 67. 3. 45. D. P. 66. 5. 434. D. P. 56.

2. 210. D. P. 56. 1. 423. Art. 556 $ 2 din codul Italian este
espres în această privință. Vedi însă supră, p. 2, nota, 3, unde am
vădut că particularii pot să dobândească o servitute asupra unui
fond care ar fi afară din comerţ. Comp. şi Laurent. VIi. 140.
2) Demolombe, XI. 536 bis, 450, 468. Laurent. VII. 508, 585. Aubry
et Rau.

II. $ 222,

p..384

şi 390.

Cas.

Fr. D. P. 58.

1. 56. D. P.

60. 1. 125. C. Caen. D.P. 77. 2. 91.—Astfel, proprietarul unei
despărţituri de scânduri poate să refuse de a ceda comunitatea
ei vecinului seu, acest vecin remănând liber de a cere în orașe şi
suburbii ca despărţitura de scânduri să fie înlocuită prin un zid
făcut cu cheltueala comună conform Art. 600. Cas. Fr. D. P. 58. 1.

57. Vedi și P. 49.
3) Demolombe. XI. 357. Aubry et Rau.

IL. $ 222,

p. 385. Laurent.

VII. 505. Arntz. I. 1108.
:) Demolombe. XI. 359, 360. Aubry et Rau. loco cit. Laurent, VII. 505.

5) Aubry et Bau. loco cit. $ 222. Toullier D. II. 221. Demol. XI. 357.
5

Durant. V. 322. Bonachi. II. p. 262. Arntz. 1. 1108. Laurent. VII.
506. Art. 212 din cutuma Parisului era formal în această privință.
Aubry et Rau.Il. $ 222, p. 385. Demolombe. XI. 361. Boissonade.
Ante-proiect Japonez, IL. 435. Comp. Cas. Fr. şi C. Orl6ans. D. P.

49. 2. 22. D. P. 50. 1. 264.—Se poate deci ca cine-va săși stipu-

leze proprietatea esclusivă a unui zid, sub condițiune ca nimine să
nu poată dobândi comunitatea lui. Curte Caen. D. P. 77. 2. 91.
Arntz. 1. 1108.—Contră. Laurent. VIL. 506, după care nu sar putea
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Din momentul în care vecinul a dobândit astfel comunitatea și Efectele do.
.
.
NR
A
ax
A
ândirei co-

a devenit coproprietar al zidului, vândătorul încetează de a fi munităţei
proprietar esclusiv, și prin urmare nu mai poate face în viitor pentru trecut,
vu
:
Ls
e
ontroversă.
nici
un act. incompatibil
cu dreptul de coproprietate.
Ce trebue

să decidem în privinţa trecutului ? Dobândirea comunităţei, cu alte
cuvinte, are ea efect retroactiv?
Respunsul este foarte simplu. Dobânâitorul comunităţei trebuind,
în lipsă de convenţie contrarie, să primească zidul în starea în care

se află, cesiunea, comunităţei nu'şi poate produce efectele sale de

cât pentru viitor, nu însă și pentru trecut, căci retroactivitatea
nu poate să aibă loc de cât în puterea unei legi sau a unei
convenţiuni, şi în specie, nu esistă nici una, nici alta. ?)
Vecinul care a dobândit comunitatea, unui zid nar putea deci
cere desființarea lucrărilor legalmente făcute de cătră cedente în
acest zid în timpul proprietăței sale esclusive, căci zidul nu este
presupus a fi fost în tot-deauna comun.
Cât pentru

servituţile

de

vedere

sau

de prospect care ar greva

fondul vecinului dobânditor al comunităţei, nu mai remâne

nici o

îndoeală că el va trebui să le respecte, căci el nu poate dobândi
de cât o comunitate mărginită prin servitutea care grevează fondul

seu. Dacă ar fi altfel, vecinul ar putea să desființeze servituţile
la care el sar fi supus însuşi. ?)
Vecinul nu va putea să dobândească comunitatea unui zid în Ce trebue să

basa Art. 598 de cât sub îndatorirea de a plăti proprietarului PLtească

acelui zid: 10 jumătate din valoarea luă actuală sau din valoarea comunităţei ?
părței ce voeşte să facă comună, ear nu jumătate din ceea ce a
costat zidul, ca la Art. 597; 920 jumătate din valoarea locului
renunța, la dreptu: de a dobândi comunitatea, sub cuvânt că ar fi
un interes public și general în causă, ceea ce mi se pare inadmisibil,
1) Laurent. VII. 515-—520. Pardessus. 172,5n medio. Comp. Cas Fr. -

și C. Poitiers. D. P. 45. 1. 81 și Râpest. Dalloz. Servitudes. 471.

—Contră. Aubry et Rau. II. $ 222. p. 385—387. Marcad6. il. 609,
630. Demolombe. XI. 369—372. Cas. Fr, D. P. 62. 1.139. D.P.
50. 1. 185 etc. După aceste autorităţi, ambii coproprietari au în
urma dobândirei comunităței zidului un drept egal asupra lui, și
ori ce act esclusiv de proprietate, fie chiar anterior dobândire!
comunităței, trebuește

)

desființat,

ceea ce este inadmisibil, căci ega-

litatea pentru trecut nu poate 'să aibă loc, de vreme ce aceasta ar
însemna a despoea pe proprietarul zidului de drepturile sale și a
le conferi vecinului, care în momentul sevârșirei lucrărilor nu ar
avea nici un drept. Posiţiunea părților fiind deci inegală, nici
drepturile lor nu pot fi egale.

Laurent. VII. 519. Demolombe. XI. 374. Aubry et Rau. 1l.$222, p.
386. Demante. Il. 515 bis. IV. In acest sens este și jurisprudența.

Vedi

Period.

D. P. 46. 2. 178. D. P. 51. 2, 77. Comp. și Cas. Fr. Pand.
1888.

1. 443,

do-
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care e clădit zidul,

pe

face comună

sar

când

şi aceasta chiar

|

numai o parte din zid.?)

Cesiunea comunităţei unui zid având caracterul unei vândări,
Caracterul
munităţei de vreme ce ea cuprinde toate elementele vendărei, adecă un
Controversă. Jucru, un preț şi consimțământul părților, *) trebue să aplicăm
în specie toate disposiţiunele relațive la vendare. (Art. 1294 urm.)
Astfel, vendarea va fi perfectă şi proprietatea de drept străArt, 971 si
mutată

Transcrierea

la

cumpărător,

cu

toate

(Art. 971 şi 1295.)
Actul prin care se dobândeşte

că

prețul

nu

plătit încă.

sa

cesiunea comunităței fiind tran-

actualul. Art. slativ de proprietate atât în casul Art. 597 cât şi a Art. 598, nu va fi

oposabil celor de al treile pănă la transcrierea lui conform Art.
722 şi 723 Pr. Civ. şi Art. 1801, 1802. C. C. (Laurent. XXIĂ. 80.)
Proprietarul care a fost silit a ceda vecinului comunitatea, ziAplicarea
Pr. Civ.

Controversă, dului său va respunde cătră cumpărător pentru viciile ascunse
care ar face ca zidul să nu poată servi la destinaţia sa.*) (Art. 1352.)
APT EI
EI va putea de asemene să esereite, la caz de neplata prețului,
Contovenă. privilegiul vângătorului £) prevădut de Art. 1737 $ 1, putend chiar

Anlicarea
A

1746,
1790,

Să CEATĂ resoluţia vândărei pentru
În

fine, mi

') Laurent.

se pare

afară

VIL 512.—Dacă

dului și a locului pe care

neplata preţului. (Art. 1365.)

de îndoeală

că

ipotecari a

creditorii

părţile nu se înţăleg asupra valorei ziel e clădit,

ea se va hotări

prin

o es-

pertiză (Art. 211 Pr. Civ.), cheltuelele espertizei privind pe cumpărător, în lipsă de stipulaţiune contrarie. (Art. 1305.) Procedura
care se va urma este următoarea: vecinul care voeşte să dobândească

comunitatea

unui

zid, va face proprietarului

acestui zid

o

notificare prin portărei, spre a'i aduce la cunoștință intențiunea sa

şi ai face cunoscut diua și oara când urmează a se afla ambii la

5

fața locului dimpreună cu esperții aleși de fie care spre a se putea înțălege. Dacă părțile nu se transportă la faţa locului, sau dacă
ele nu se înţăleg asupra valorei zidului şi a locului, comunitatea nu se
va putea dobândi de cât pe calea judecătorească, prin un proces
principal, cheltuelele de judecată privind în asemene caz pe partea care va cădea în pretenţiunele sale. (Art. 140 Pr. Civ.) Comp.
Laurent. VII. 513. Demolombe. XI. 366. Aubry et Rau. Il. $ 222, p. 384.
Laurent. VII. 521-523.—Comiră. Cas. Fr. D. P. 64. 1. 87, după
care cesiunea, comunităței n'ar avea caracterul unei vândări, pentru că consimțământul acelui care trebue să cedeze comunitatea

nu este liber, ci silit, Vedi şi Demolombe.

XI. 367 şi 374 bis,

după care această operaţie sui generis ar avea în același timp și
caracterul unei vândări și a unei espropriări silite, în cât plata

ar trebui să fie prealabilă. Adevărul este că cesiunea comunităței
este o vânţare, însă consimțământul vângătorului este silit ca la
ori ce espropriare.
3) Laurent. VII. 523 în fine, și Trib. Paris (sentință reformată.) —Con-

tră. Cas. Fr. şi C. Paris. D. P., 64. 1. 87. Demolombe. XI. 374 ter.

:)

Demolombe. XI. 374 guater. Laurent. VII. 523.—Contră.
ris. Râpert. Dalloz. Privilăgeş. 421.

Curte Pa-

.

DESPRE

ȘANȚURILE

COMUNE.—ART.

602—605.

81

proprietarului zidului vor fi în drept a urmări imobilul în mânele

dobânditorului comunităţei conform Art. 1746 şi 1790. !)
2% Despre

şanţurile

comune.

Art. 602.—Toate șanțurile între două proprietăţi se socotese comune,
de nu va fi titlu sau semn contrariii. (Art. 480, 590, 603-605, 1200,
1202 C. C. A. 56 $ 4 L. jud. ocoale din 1879. A. 335 C.P.A.666C. Fr.)
Art. 603.—Este semn de necomunitate când pământul e. înălțat sau
aruncat numai de o parte a șanțului. (Art. 591, 602, 604, 1200, 1202
C. C. Art. 667 C. Fr.)

Art. 604.—Șanţul se socotește a fi esclusiv al aceluia în partea că-

ruia pământul e aruncat. (Art. 591, 603, 1200, 1202 C.C. Art. 668 C. Fr.)

Art. 605.—Șanţul comun

trebue întreținut

(Art. 592 C. C. Art. 669 C. Fr.)
Șanţurile pot avea de scop ușurarea

grădirea

ori despărțirea a două

scurgerei

proprietăți

aceste casuri, șanțurile săpate între două

')

comună.

apelor,

limitrofe.

sau

În

în-

toaţe

proprietăţi, 2) sau mai

Cumpărătorul comunităţei va putea deci să refuse plata preţului
stipulat pănă ce proprietarul și vendătorul zidului vor dovedi radiarea, inscripțiilor ipotecare sau consimțirea creditorilor înscrişi.
(Art. 1364.) De asemenea, el va fi în drept a recurge la formalităţile purgărei,

)

cu cheltueala

dacă

voeşte

să fie liberat fără a plăti de două vri.

(Art. 1804 urm. C. C.) Demolombe. XI. 374 guinter.
In vechiul drept francez, proprietarul care voea să se împrejmu- Proprietarul
ească

cu un şanţ nu putea

să săpe

sanţul

dului seu, ci frebuea să lese o distanță

pe linia estremă a, fon- care sapă un

destul de mare

numită sanţ trebue

repare, care era, presupusă a fi- proprietatea lui esclusivă. Comen- tanță îndestatorii și mai ales jurisprudența (Vedi D. P. 48. 1. 82. D. P. 49. tulătoare
1. 316. D. P. 60. 2. 39) admit că usurile locale ale dreptului pentru a nu
vechiii sunt și astădi în vigoare, cu toate că cestiunea este foarte se surpa loîndoelnică din causa Art. 7 al legei din 30 ventâse an. XII, carecestie de fapt”
abroagă obiceiurile generale şi locale fără nici o reservă. La noi,
neputând să fie vorba de asemene obiceiuri, trebue să recunoaștem
în princip proprietarului dreptul de a săpa șanțul pe limita proprietăţei sale, căcă a decide cestiunea altfel arfi a restrânge dreptul seu de proprietate și a'i impune o servitute legală fără nică
un tecst de lege. Cu toate aceste, de fapt, proprietarul care va voi
să se împrejmuească prin un şanţ va trebui să lese o distanță potrivită pentru ca să nu să surpe locul vecinului, căci ori cât de întins ar
fi dreptul de proprietate, el are tot-deauna ca limită obligațiunea
de a nu aduce. vre o pagubă altuia. (Art. 480 şi 998.) In acest
scop, Art. 607 şi 610 prevăd o distanţă reglementară. Comp. Curte
Colmar. D. P. 61. 2. 212. Laurent, VIII. 32-34. Demolombe. XI.
464. Aubry

et Rau.

II. $ 198, p. 196. Duranton.

Art. 575 din codul Italian

prevede

V.

că distanța

364.

ce

trebue

să Codul Italian.

se lese între fondul vecin şi între șanț trebue să fie egală cu a- i dreptul

dâncimea acestui şanţ, dacă usurile locale n'ar determina o distanţă

mal mare. Și la Romani, această distanță trebuea să fie egală cu

adâncimea, şanţului:

ditatis habuerint,

„Si guis aut serobem foderitt, Quantum profun-

tantum

Tit. 1, care reproduce

spatii relinguito.e (L. 13. Dig. Lib. 10.

o lege a lui Solon.)
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Roman.

CODUL CIVIL.—CARTEA

11.—TIT. IV.—CAP. I1.—S-a L.-—ART, 602-805,

bine dis, pe linia de hotar care desparte ambele proprietăţi, !)
sunt presupuse a fi comune (pro îndiuiso), adecă săpate cu cheltueala şi pe locul ambilor vecini, fără a se distinge ca la Art. 606, dacă fondurile sunt sau nu îngrădite. Această deosebire provine
din împrejurarea că șanțul foloseşte în tot-deauna ambilor me
sieşi, fie macar la scurgerea apelor.
Încetarea
Această presumțiune, fiind juris funtum, şi ca atare, putând fi
presumţiei de _.
prin proba contrarie (Art. 1202), va înceta de câte
comunitate. combătută
oră va esista un tiţlu sau un semn de necomunitate. 2) Semn de

necomunitate esistă atunci când tot pământul sau toată ţărna care

provine din săparea oră curățirea şanţului a fost aruncată

numai

de o parte a șanțului, 5) în care caz, şanțul se presupune a

fi

esclusiv al aceluia în partea căruia pământul este aruncat (Art.
604), căcă una din două: sau ţărna scoasă din șanț ar putea fi
de un folos oare care, și atunci vecinul n'ar suferi ca cela-lalt
megieş să se folosească singur de ea, dacă şanţul ar fi comun,
sau această țărnă nu numai că nu ar avea nici o valoare, dar

ar produce încă inconveniente, şi atunci vecinul interesat

cerut. ca pământul să fie aruncat pe

ar fi fost comun.

ambele

ar

fi

maluri, dacă șanțul

Faptul că țărna a fost aruncată

numai

într'o

1) Deci dacă între şanţ și linia de hotar s'ar afla o bucată de loc
oare care, șanțul n'ar mai fi între două proprietăţi, ci numai pe
una singură, şi în asemene caz, presumpţiunea de comunitate n'ar
mai
Titlu,

avea

ființă. Laurent.

VII.

570.

Demolombe.

XI.

453. Aubry

et Rau. II. $ 222, p. 387, nota 61. Bonaclii. II. p. 274. Comp. ceea
ce s'a dis supră p. 77, nota 3 şi p. 85, nota 1.
2)

"Titlul ar putea

să consiste

de esemplu

între o vândare, o cesiune,

o împărțeală etc. care ar conferi proprietatea esclusivă a șanțului
numai unuia din vecini. Vegi supră, p. 60.—lIn caz de conflict între titlu și presumțiunea legală, titlul va avea precădere. Laurent.

VIL. 537, 573.

Prescripție.

Presumţiunea de comunitate va mai înceta încă de câte ori unul din vecini va fi dobândit prin prescripţie proprietatea, esclusivă
a șanțului, căci și prescripția este un titlu. (Art. 645.) Remâne
însă bine înțăles că posesiunea va trebui să întrunească toate condiţiunele prescrise de lege. (Art. 1847 urm.) Demolombe. XI. 457.
Laurent. VII. 536 bis urm. 572. Vedi şi supră, p. 61.
*
3) Axt. 603 stabilind o presumţie legală, ca și Art. 591, nu poate să

esiste alt semn de

necomunitate de cât acel

prevădut de

acest

tecst, căci nu poate să esiste o presumţie legală fără un anume
tecst de lege. Laurent. VII. 571. Arntz. [. 1116. Aubryet Rau. Il.
$ 222, p. 387, nota 63. Duranton. V. 354, 355. Pardessus. I. 183.
—Contră. Demolombe. XI. 458. Simplul fapt de a curăţi șanțul
din partea

ori

unuia din vecini, chiar dacă

ar fi repetat

de mai

multe

în timp de 30 de ani, n'ar fi deci suficient pentru a stabili o

presumțiune

de necomunitate,

pentru.
că

acest fapt poate

fi resul-

tatul unei surprinderi, a indeferinței sau a îngăduirei celuilalt vecin. Demolombe. XI. 457. Laurent. VII. 571. Boileux. II. p. 859.

DESPRE ŞANȚURILE

parte stabileşte
favoarea

Dacă

COMUNE.—ART.

deci o probabilitate

vecinului în partea

602-605.

de proprietate

căruia

unul,

șanțul

!

83

esclusivă

în

ea a fost aruncată.

pământul a fost aruncat pe ambele maluri,

aruncat nici pe

|

sau

n'a fost

va fi presupus comun, în lipsă de titlu

care să stabilească necomunitatea. 1)

Presumţiunea de necomunitate ca și acea de comunitate poate
deci fi combătută prin titlu și chiar prin prescripție.?
|
Șanțul comun trebue să fie întreţinut cu cheltueala comună ea Intreţinerea

şi zidul comun.?) (Art. 592, 605.)

enjaluă c0-

mun.
Coproprietarul unui șanț comun ar putea însă să se apere de Renunţare
Ia
2
:
A
:
comunitatea
această îndatorire, renunțând la comunitate conform Art, 593, șanțului.
Art,
fiind că acest articol departe de a fi o disposiţie specială numak 598 ontro.
y
.
.

.
.
v
.
.
pentru ziduri, constitue din contra aplicaţiunea
unui princip
neral care cârmuește toate lucrurile comune în genere. 4)

Art. 598
.

și 600

constituind însă

niște

ae
escepționale nu se aplică
din contra

unde resultă, pe
sau a unui fond
de alta, că unul
şe împrejmui cu
Legea fiind cu
resultă

din

la

disposițiuni

şanţuri

şi

.

cu

totul :Art. 598 și

la garduri,

Astfel

600 sunt ina-

de plicabile la

de o parte, că proprietarul esclusiv a unui şanţ, șanțuri şi la
n'ar putea fi silit a ceda comunitatea lor, ear pe. garduri,
din vecini mar putea să silească pe cela-lalt a
garduri sau cu şanţuriîn comunele urbane. 5)
desevârşire mută în privinţa drepturilor careDrepturi care

comunitatea

unui

şanţ,

trebue

să aplicăm

.în

specie, So

1) Pothier. Socictâ. 224. Laurent, VII. 570 în fine. Arntz. 1. 1116. Pardessus. 183. Demolombe. XI. 454. Toullier D. II. (partea 1) 226.

2)

TSă,

ge-

dar, un şanţ

presupus

necomun

ar putea

să

devie

comun

itat a

" unui şanţ.

prin prescripţie, căci se poate dobândi prin prescripţie atât coproprietatea cât şi proprietatea esclusivă a unui lucru. - Laurent,
VII. 536 bis urm. 572. Demolombe. XI. 457. Vedi şi supră p. 62.
3) Deci, dacă șanțul este proprietatea esclusivă a unuia numai din
vecini, el va putea să'l astupe sau să] desființeze, după bunul seu
plac, fiind că el ar fi putut să nu'l săpe:de loc. Demol. XI. 467.
Și la Romani, şanţul comun trebuea întreținut cu cheltueala Dreptul
Rocomună. Vedi L. 4 Cod. Lib. 3. Tit. 37 și L. 19. Dig. Lib. 10. Tiţ.
man.
2. Vedi și Art. 1145 cod. Calimach (856 Austriac) citat p. 63,
not
4.—a.
Legile Romane necuprindând nici o. lege specială asupra
șanțului dintre două proprietăţi, trebue să decidem, după princi.
piile generale, că șanțurile care erau situate numai pe fondul unuia din proprietari aparțineau esclusiv acestui proprietar, ear acele care erau situate pe fondul unuia şi a altuia, aparţineau ambilor. proprietari. Vedi şi Art. 1143 din codul Calimach (854 Austriac) citat supră, p. 59.

*) Pothier. Socidi€. 226, 229. Laurent,

VII. 575.. Duranton. V. 360.

Demolombe. XI. 461. Demante. II. 523 bis. Mourlon. L. 1757. Mar:
cade, Il. 616.—ontră. Ducaurroy. IL. 303, |
*) Laurent. VII. 585. Mourlon. Î. 1759. Demolombe. XL. 450 şi
468.
Duranton. V. 363, 385. Toullier D. II, 227. Vedi și supră, p. 47,
nota

5, p. 78 şi p. 87, ——Vedicu toate aceste Favard de Langlade.

Râpert. Servitudes, S-a 2, $ 4, No. 11.
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CODUL CIVIL —CARTEA II.—TIT, 1V.—CAP. 11.—S-a 1.—ART. 606,609.
ceea ce am dis mai sus în privinţa comunităţei unui zid, fiind că
esistă o analogie complectă între zidul și șanțul comun. Astfel,
coproprietarii își vor împărți țărna şi tot ce se va estrage. din
şanţ, precum earba, lemnele etc. Copacii care sar afla în şanţ vor
fi de asemene comuni, pentru că ei sunt accesoriul pământului.

ae

rea

Art. 728,

(Analogie din Art. 609.) (Laurent. VII. 574. Demol. XI. 460.)
Unul din coproprietari mar putea însă fără voea celuilalt să
ceară conform Art. 728

împărţirea

Controversă. dului comun întocmai ca şi la

a însuși șanțului, sau a gar-

zidul

comun

(vedi sapră, p. 57,

în notă), pentru că indivisiunea silită fiind de esența comunităţei,
această indivisiune esistă de drept pentru toate lucrurile comune.!)

Competența

judecătorului

Reclamaţiunele relative
la zidurile şi șanțurile comune, precum
:

.

de ocol, Art. Şi la distanțele de construcțiuni şi

plantaţiuni ce urmează

a se

56 $ 4 [.. jud. observa între vecini, > sunt de competința judecătoriilor : de ocoale,
de ocoale din
1879.

cu drept de apel la tribunalele de judeţ. ?)
3% Despre

gardurile

comune.

Art. 606.—0Ori ce gard ce desparte două proprietăţi se socotește comun, afară dacă numai una singură din două proprietăţi va fi îngrădită,
sau de nu va fi un titlu sau posesiune îndestulătoare care se constate
din contra. (Art. 590 urm. 602 urm. 609, 1200 urm. 1846, 1890, 1895

C. C. Art, 355 Cod. Pen. Art. 670 C. Fr.)

„Art. 609.—Arborii ce se află în gardul comun sunt comuni ca și gar-

dul, și fie care din ambii proprietari e în drept aii cere să'i taie. (Art.

489, 606, 728, 1200, 1202 C. C. Art. 673 C. Fr.)
Ori ce

gard viu sau uscat

5) care desparte

atât

la ţară

cât

') Demolombe. XI. 463, 479. Demante. II. 523 bis. Mourlon. Î. 1769.
Duvergier asupra lui Toullier. Il. partea 1. 227, nota a. Aubry et
Rau. ÎI. $.222, p. 388, nota 69 şi p. 389.—Contră. Laurent. VIL.

586, care admite atât împărţirea șanțului cât și a gardului. Vei

2)

Duranton, V. 361 şi 381 care admite numai împărţirea șanțurilor,
ear nu și a gardurilor.
Art.56$4.L. jud. ocoale din 9 Martie 1879. Paragraful ultim al
acestui art. adaogă:

„In toate aceste

casuri,

dacă

se va contesta

vre unei din părți însuși dreptul de proprietate sau
tutiv

Garduri vii şi

moarte,

al servituței, judecătorul de ocol nu

va statua

titlul

consti-

de cât asupra

cestiunei de posesiune, fără ca aceasta să prejudece fondul chiar
al dreptului.“
3) Este ştiut că esistă două soiuriri de. garduri: gardurile zii sau

vergi, de care vorbeşte Art. 607, şi care consistă în

arbori plan-

taţi unii lângă alții, și gardurile uscate sau moarte compuse din
pari împletiți cu nuele, lemne, scânduri etc. Tecstul nostru fiind
general se aplică la ori ce garduri în genere, fie uscate, fie vii.
Laurent. VII. 576. Demolombe. XI. 469. Arntz. 1. 1118. Aubry et
Rau, IL. $ 222, p. 388, nota 70. Boileux. II. p. 861. Marcad€. II.
617.—Vegi cu toate aceste Pardessus, 187 şi Ducaurroy. Il. 304,
după care presumţia de comunitate nu s'ar aplica la gardurile us-

DESPRE

GARDURILE

COMUNE.—ART.

606, 609.

|
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şi în oraşe două proprietăţi vecine, sau mai bine dis, care se află
pe linia despărţitoare a ambelor proprietăţi,!) se presupune a fi
comun, adecă a fi făcut pe ambele proprietăţi şi cu cheltueala comună 2) atunci când ambele fonduri sunt îngrădite, sau când nici unul nu este îngrădit. 5)
cate, ceea ce este inadmisibil, pentru că pe de o parte, tecstul nu
disținge,

ear pe de alta, pentru

că presumțiunea,

de comunitate nu

se întemeează pe -disposiția Art. 607 esclusiv aplicabilă la garduri

vii, după cum

susțin

acești autori.—Presumţia de comunitate nu

se aplică la gardurile făcute sub legea vechie. (Art. 1.) Laurent.
VII. 581. Demolombe. XI. 473. Duranton. V. 374.
') Această presumţie nu mai esistă deci dacă între gard şi hotar se
află un spaţiii

mai desparte
a aceluia pe
222, p. 388,
lon. IL. 1763.

de pământ

oare

care,

pentru

că

atunci

gardul

nu

două proprietăți. In asemene caz deci, gardul va fi
a căruia fond el se află făcut. Aubry et Rau. IL. $
nota 71. Laurent. VII. 577. Duranton. V. 367. MourVedi și supră, p. 82, nota 1.

Dacă lângă gard sar afla un şanţ a cărui comunitate

SI

n'ar fi Gonfiict între

contestată, șanțul va, servi de separațiune, ear gardul va fi ca un ac- țiuuie de cocesoriu proprietatea aceluia pe a cărui fond el se află situat. A-munitate. Art,
ceeași soluţiune ar fi admisibilă a fortiori atunci când șanțul ar 602, 606.
fi proprietatea, esclusivă a, aceluia din partea căruia se găsește gardul. Cât pentru casul când s'ar râdica o contestaţie asupra comunităței sau a proprietăţei esclusive a şanţului, cestiunea este
îndoelnică, pentru că atunci, ar esista conflict între două presumțiuni egale, acea prevădută de Art. 602, după care șanțul fiind
presupus comun, gardul ar trebui să aparţie aceluia din partea
căruia el se găseşte, și acea prevădută de Art. 606, după care şi
" gardul

fiind presupus

comun,

șanțul

din contra ar trebui

să apar-

ție aceluia din partea căruia el se află săpat. Cu alte cuvinte, dificultatea, este în asemene caz de a se şti dacă șanțul sau gardul |
este comun.

Vedi

asupra

acestei

controverse. Demolombe. XI. 476.

Laurent. VII. 577.
*) Şi la Romani, gardul sau arborii plantați între două fonduri erau Dreptul Rocomuni: „E! ideo prope confinium arbor posita, si eham în vicină — MAN:
fundum radices egerit, conununis fi.“ Instit. Ş 31 în fine. Lib. 2. Tit,
1. Vedi şi L. 7 $ 13. Dig. Lib. 41. Tit. 1 în fine, care reproduce
aceeași termeni. Comp. şi Art. 1143 cod. Calimach (854 Austriac).

3) Demolombe. XI. 471. Aubry et Rau. IL. $ 222, p.388. Mourlon.].

1761. Laurent. VII. 578. Duranton. V. 368. Bonachi. II, p. 279.—
Pentru a verifica esistenţa condiţiunei îngrădirei sau a împrejmuirei nu trebue să ne oprim la starea actuală a lucrurilor, ci săne

referim

Ja, disposiția, lor primitivă,

de

unde

resultă

că

gardul

va,

fi comun, chiar dacă unul din fondurile despărțite prin acest gard
mar fi împrejmuit în momentul litigiului, dacă se stabileşte că din
capul locului ambele fonduri erau împrejmuite, și vice-versa, gardul
nu va, fi comun, de și ambele fonduri ar fi actualmente îngrădite,
dacă în momentul facerei acestui gard, numai o proprietate era,
împrejmuită, în care caz, gardul se presupune a fi numai a acelei
proprietăți. Demolombe. XI. 471. Aubry et Rau. II. loco cit., nota
72. Laurent. VII. 580. Bonachi. IL. p. 279. Curte Caen. D. P. 58.2. 13.
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CODUL

Incetarea

presumțiunei

_,

CIVIL.—CARTEA

JL.—TIT. 1V.—CAP.

Această presumţie de
4
.

de comuni- Când esistă

un

I11.—S-a 1—ART. 606, 609,

comunitate încetează în trei
.
-

titlu care

casuri: 10
y

conferă proprietatea esclusivă a gardului

tate.

“numai unui din vecini; 20 când numai unul din fonduri este îngrădit, în care caz, gardul va aparţinea esclusiv proprietarului
acestui fond, fiind că numai lui îi foloseşte (v. nota de mai jos); 30 și
în fine, presumţiunea de comunitate încetează când o posesiune
îndestulătoare pentru a prescrie constată că gardul a devenit
proprietatea esclusivă numai a unuia din vecini.!)) Presumţiunea
de comunitate a unui gard poate deci fi combătută, ca şi aceaa
unui zid sau a unui șanț, atât prin titlu cât şi prin prescripţie.
bosesie înPosesiunea îndestulătoare pentru a da drept la acțiunea posesorie
destulătoare
SEAN
pentru acţi-NU va produce deci N nici un efect în4 această privință.
?)
unele posesorii. Contro-

.

|
-

u

„VERA

Așa dar, pentru ca un gard care desparte două fonduri axsă fie
presupus a fi comun (Art. 606), să cere ca ambele fonduri să fie

Semnificarea

tunci gardul nefolosind de. cât acestui fond ar fi presupus proprietatea lui esclusivă. Laurent. VII. 578. Demolombe. XI. 471. Mourlon. Î. 1761. Comp. şi Cas. Fr, D, P. 72. 1, 320.
Ce trebue să înțălegem prin îngrădire? Duranton (V. 368) şi

desgrădite

cuventului
îngrădire.

Taulier

:

sau îngrădite,

(II. p. 399)

căci. dacă

susțin

numai

unul

că, fiind vorba în

ar fi

îngrădit,

a-

specie de garduri,

?
:
aa
ambele fonduri trebue să- fie încunjurate
cu garduri, aşa în cât
dacă un fond ar fi încunjurat cu garduri ear cela-lalt cu un şanţ,
sau zid, acest fond s'ar considera ca desgrădit, şi prin urmare,
presumţiunea de comunitate prevădută de art. 606 n'ar mai avea loc.
Dl. Bonachi (Il. p. 279) observă că această părere sar putea foarte
bine admite la noi, unde legiuitorul, în loc de a vorbi de fonduri

Controversă,

en €tat de clâture,

după

cum

se esprimă tecstul francez, întrebuin-

ss
—

țează cuvântul îngrădit, care se trage de la vorba gară, și însemnează
înprejmuire mai cu samă cu un gard. In Francia, se admite însă în
genere că ori ce împrejmuire ajunge pentru ca fondul să fie îngrădit,
fie ea de zid, şanţ, garduri vii sau uscate. Laureat. VII. 579. Mourlon. Î. 1763. Demolombe. XI. 472. Marcad€. Il. 617. D. P. 58. 2. 13.
1) In toate casurile în care gardul a devenit proprietatea esclusivă
numai a unuia din vecini, acest proprietar este liber dea'l păstra
sau de al desființa. (Art. 480.) Demolombe. XI. 481. „Proprietarul
esclusiv nu este dator, dice Art. 1148 din codul Calimach (858 Ausstriac), să întocmească zaplazi sau garduri cădute, dacă din această întâmplare nu se va pricinui păgubire megieșului.“
Laurent. VII. 540, 581. Aubry et Rau. IL. $ 221, p. 389, nota 74.
Mass6-Verg€. II. p. 176, nota 5. Demolombe. XI. 349, 350, 475.

Marcade. II, 618. 619. Demante. IL. 524 bis și 507 bis VI. Arntz.

]. 1121.—Contră, Duranton. V. 314, 370. Ducaurroy. II. 305. Toullier
D. II. partea I. 229 (părere care se vede respinsă de Duvergier,
loco cit. nota i). Mourlon. IL. 1765-1767. Curte Bordeaux. D. P. 58.
]. 337. După acești autori, posesiunea spre a esercita acţiunele

posesorii este îndestulătoâre

pentru

a dârăma

presumţiunea

de comunitate, părere care mi se pare inadmisibilă, pentru că Art.
606 punând posesiunea pe acelaşi rând cu titlul, nu poate să fie
vorba de cât de posesiunea necesară pentru prescripţie, de oare ce
numaj prescripţia echivalează cu titlul,

DESPRE

GARDURILE

COMUNE.—ART.

606, 609.

Intreţinerea gardului este în sarcina comună
.
.

(argum.

din Art.

a împărţi

592 şi 605),

care pe

produsele lui. 1)

de

87

a coproprietarilor Întreţinerea
4

altă parte sunt în drept”

gardului co-

Fie care din coproprietari poate să se descarce de cheltuelele

întreţinerei, renunțând

la

dreptul

seu

de

coproprietate

mun.

Aplicarea.

conform neaplicarea

Art. 593.) Art. 598 şi 600 fiind însă niște disposiţiuni escep- ant. 598 şi

ționale nu se aplică la garduri. 8) (Vedi și sepră, p. 83.)
Arborii ce se află în gardul comun sunt presupuşi comuni pro
indhviso că, şi însuşi gardul, î) şi prin urmare, aparţin în indivisiune și în porţiuni egale la ambii proprietari ai gardului, afară
dacă Sar stabili contrariul prin titlu sau prescripţie, după cum

se esprimă

Art.

569.$

2 din

codul

Italian.

Arborul

”
Art. 609,

aparținend

ca un accesoriu (Art. 489) aceluia pe acărui fond esă trunchiul din
pământ afară, ear nu aceluia în pământul căruia se află rădăcinele sale, 5) este just ca arborul plantat în gardul comun să
fie comun, pentru că trunchiul seu se află pe un pământ comun.

Fructele şi toate foloasele ce dă copâcul

cât timp el se află „Împărțirea

în picioare, precum curăţiturile și uscăturile, și chiar însuși lemnul curățiturilor
după tăerea lui se vor împărţi deci în porţiuni egale între ambii arborului.
proprietari ai gardului, puţin importă dacă trunchiul copacului
ar fi mai mult într'o parte de cât în alta, sau dacă ar fi drept în

mijlocul liniei de hotar, căci legea nu distinge.
Cât pentru

intre

arborii situaţi pe linia despărţitoare a două fonduri Arborii care

care n'ar esista un gard comun și care prin

fi comuni, ei nu vor mai aparţinea
acelor fonduri în porţiuni egale, ci
Chiuluă care Sar găsi pe fondul fie
treia parte din trunchii-se află pe
prietar de cât pe

a treia parte

de cât la o treime din fructele

din

lui,

urmare

mar Du 50 află in

de astă dată proprietarilor * mun.
în proporțiune cu partea truncăruia. : Deci, dacă numai a
fondul meu, eu nu voi fi proarbor,

Şi nu voi avea

sau din lemn,

după

drept

tăerea

1) Axntz. |. 1122. Aubry et Rau. IL. Ş 222, p. 389. Demolombe. XI.
471. Lawent. VII. 582.
|
:) Demolombe. XI. 478. Aubry et Rau. loco cit. Laurent. VIL 582.
3) Demolombe. XI. 450, 468. Laurent. VII. 585. Aubry et Rau. II.

$ 222 în fine, p. 390. Veţi şi supră, p. 83.—In cât priveşte îm- ;

părțirea, gardului comun, vedi controversa aratată supră, p. 84.

*) Laurent. VIL. 583. Demolombe. XI.

483. Mourlon. Î. 1768.

Vegi

cu toate aceste Duranton. V. 376, 379, care, întemeindu-se pe
dreptul roman, susține că copacul este comun pro. diviso, pro re-

gione, cât timp el se află în picioare, şi că
pro îndiviso de cât în urma tăerei lui.

3) Si radicibus vicini
origo ejus fuerit.
aceste: L. 7 $ 13.
1, citate supră p.

comunitatea

arbor aletur, lamen ejus est, in
(L. 6 $ 2. Dig. Lib. 47 Tit. 7.)
Dig. Lib. 41. Tit. 1 și Instit. $
85, nota 2, din care ar părea

nu

devine

eujus fundo
Vedi cu toate
31, Lib, 2. Tit.
să resulte că

arborul este al aceluia în pământul căruia se află rădăcinele sale.
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CODUL

Provocarea
încetărei

in-

divisiunei,

OCIVIL.—CARTEA

11.—TIT. IV.—CAP. I—S-a

1—ART.

609.

lui, pe când cela-lalt coproprietar, vecinul meu, va avea dreptul
la două treimi. Arborii fiind întradevăr un accesoriii al fondului
pe care se găseşte trunchiul lor nu pot să aparţie proprietarului
acestui fond de cât în limitele pământului ocupat de dânşii. !)
Cu toate că arborii plantați într'un gard comun sunt comuni
Ca Şi însuşi gardul,

şi cu toate

că în princip

gardul

nu

poate

fi

Art.
609 şi destrus de cât prin consimțământul ambilor proprietari, totuşi, prin
escepţiune

la

regulele comunităţei

a

cărui

caracter

este

tocmai

indivisiunea, silită (Vedi supră, p. 57, în notă şi p. 84), fie care
din coproprietari este în drept de a provoca prin justiţie înce-

tarea indivisiunei (Art. 728) şi de a, cere tăerea arborilor, ?) spre
a'şi împărţi lemnul în două.3) Această deosebire între gard şi
arborii plantați într'&nsul provine din: împrejurarea că arborii aflătoră în gard pot în unele casură să fie vătămători agriculturei,
pe când gardul îi aduce din contra foloase, servind pe de altă
parte la deosebirea şi delimitarea fondurilor vecine. (Mourlon. |.
1769. Laurent. VII. 584.)
Imprescriptibilitatea a-

Dreptul de a cere tăerea şi împărţirea

arborilor comuni fiind

cestui drept. facultativ este imprescriptibil. El ar putea deci fi esertcitat chiar
pentru copacii care ar fi în gard de mai mult de 30 de ani.?)
Înlocuirea
Din această facultate ce are fie care coproprietar de a cere
arborilor peprin
justiţie, dacă ei nu se înţăleg de bună voe, tăerea și îmriţi,
părțirea arborilor aflaţi în gardul comun, resultă pănă la evidenţă,

:

Mourlon. Î. 1768. Marcad6. II. 626. Demol. XI. 843. Laur. VII. 583.

Arborii care servesc de limită și de hotar nu pot fi tăeți de cât

cu consimțământul ambilor proprietari, după cum se esprimă formal Art. 569 $ ultim din codul Italian. Demolombe. XI. 482. Laurent.
VII. 584. Vedi și art 321, 355 din codul penal care pedepseşte ca
delict faptul de a strămuta sau de a desființa semnul de hotare

fără consimțământul proprietarilor.

%) La Romani, din contra, unul din coproprietari nu putea să ceară,
Dreptul

man.

tăerea arborilor comuni,

Ro-

părţirea lor nu putea

cât timp ei erau încă în picioare, căci îm-

fi cerută

de cât în urma desrădăcinărei lor:

„Arbor que în confinio nata est, item lapis qui per utrumgue fundum extinditur, quandiu coheret fundo e regione cujusque
finium, utriusque sunt: nec în communi dividundo judicium veniunt. Sed aut quum lapis exemptus, aut arbor erula, vel succisa
est, communis

%)

pro îndiviso

fit, et veniet

în

commuuni

dividundo

judicium : nam quod erat finitis partibus, vursus confunditur.“ LL
19. Prince. Dig. Lib. 10. Tit. 3.
Arntz. ]. 1119. Demolombe. XI. 482. Marcad€. Il. 626. Toullier. D.
II. partea, I. 223, nota 1. Cererea pentru tăerea arborului numai
atunci ar fi inadmisibilă, când unul din vecini ar fi avut folosinţa,
esclusivă a arborului și a gardului timpul necesar pentru a prescrie, căci în asemene

caz, arborul

dimpreună

cu

gard

și păment

ax fi devenit prin prescripţie proprietatea, esclusivă a acelui vecin.
Maread6, Demolombe, loco supră cit.

DISTANȚE DE OBSERVAT ÎN PLANTAȚIUNI.—ART. 607, 608.

89

şi a fortiori pentru fie care dreptul de a se opune la înlocuirea
arborilor periţi din întâmplare sau de bătrâneţă. (Demol. XI. 482.)
4” Despre

distanţele ce vecinii trebue să observe în
plantaţiunele lor.

Art. 607.—Nu
cresc înalți de cât
sau de obiceiurile
şi de obiceiuri, în
acelor două

este ertat a sădi (sau mai bine dis a avea) arbori care
în depărtarea hotărită de regulamentele particulare,
constante şi recunoscute, și în lipsă de regulamente
depărtarea de doi metri de la linia despărţitoare a

proprietăți pentru arborii înalți, și de o jumătate metru pentru

celelalte plantaţiuni şi garduri vii.
627,

639,

1890

(Art. 480, 484, 490, 529, 586,

C. C. Ast. 2. L. din

12

Septembrie

1864 pentru

608,
adop-

tarea noului sistem metric. Ait. 671 C. Fr.)

Art.

608.—Vecinul. poate cere ca

arborii și gardurile vii puși (și

trebue adaos sau resăriți) la o distanţă mai mică să se scoată.— Acela
pe a căruia proprietate se întind crăcile arborilor vecinului poate să'l
îudatoreze a le tăea.—Dacă rădăcinele se întind pe pământul seu, are
drept a le tăea singur. (Art.. 489, 491, 607, 623, 625 C. C. A. 672 C. Fr.)

Atât la ţară cât şi în orașe, i) nu este permis a sădi, a semăna, întrun cuvânt a avea ?) lângă hotarul proprietarului vecin
arbori cure cresc înalți 5) (de haute tige), sau care nu cresc înalți,
1) Art, 607 fiind conceput în termeni generali, nu este nici o rațiune de a distinge între fondurile rurale şi acele urbane. Nu se distinge, de asemene, dacă fondul vecin lângă care arborii sunt plantaţi este o casă, o ogradă sau curte, o pădure,un fond îngrădit
sau desgrădit, un drum sau un pământ arabil ete. Demolombe. XI.
485-488. Laurent. VIII. 4, 5. Aubry et Rau. Il. $ 197, p. 189.
Cas. Fr. D. P. 60. 1.320. D.P. 62.1. 174.—Vedi cu toate aceste
Demolombe (XI. 489) şi Ducaurroy (IL. 306), după care Art. 607
n'ar fi aplicabil când ar fi vorba de două păduri vecine, pentru că
nici 0 causă bine cuvântată n'ar esista care să împedice copacii
de a se întinde pe de o parte şi pe de alta pănă la linia de hotar a ambelor păduri. Această părere este însă inadmisibilă, pentru
că dacă lipsa de interes poate întradevăr să facă pe proprietari
a renunța

la beneficiile Art.

607,

aceasta nu

este suficient pentru

a contesta, în princip dreptul, când ei ar voi'să se folosească de el.
2) Legiuitorul vorbind de eo guod plerumque fit oprește numai sădirea copacilor, însă se înțălege că chiar arborii care crese de la
sine vor trebui să fie scoși (Art. 608), dacă au resărit la o distanță mai mică, de cât acea prescrisă de lege. Demolombe. XI. 490.
Laurent. VIII. 3. Marcade. Il. 621. Aubry et Rau. II]. $ 197, p.
189, nota

1. Duranton.

V.

386.

Cas. Fr. D. P. 54. 1.233.—Contră,

- Proudhon (ediţia Curasson), Droits dusages. IL. 571, după care art.
607 nu S'ar aplica la arborii care resar fireşte fără mâna omului,
ceea, ce este inadmisibil,

pentru

că și

întrun

caz și în

altul, în-

teresul agriculturei cere ca distanța reglementară să fie păzită. De
aceea Art. 581 din codul Italian este formal în această privinţă.

2) In lipsă de ori ce definiţiune din partea legiuitorului nostru, ju- Care copaci
decătorii fondului vor decide în mod suveran care copaci crese cresc înalţi.

CODUL

90

CIVIL.—CARTEA

II. — TIT. IV.—CAP. I1—9a 1.—ART, 607, 608,

precum şi garduri vii 1) de cât la depărtarea hotărită de regulamentele particulare sau de obiceiurile constante şi recunoscute
ale locului, *) căci dacă proprietarul ar fi putut să facă plantaînalți şi care nu crese înalţi,

având

în privire esenţa arborilor, ear

nu înălțimea sau amenajamentul lor. Laurent. VIII. 7. Demolombe.

XI. 494. Aubry et Rau. IL. $ 197, p. 191. Cas. Fr. D.P.80.1.
417. Comp. şi D. P. 50. 1, 78. D. P. 53. 1. 201. D. P.61.1. 120.

D. P. 76. 1. 256. Dacă acest sistem este acel legal, după cum credem, arborii care cresc înalți sunt: bradul, stejarul, salcâmul, oţetarul, nucul, fagul, teiul, plopul etc., ear copacii care nu crese

înalți sunt:

măcieșul,

dracila,

scumpia,

trandafirul

etc;—Contră.

Intr'un alt sistem se susține că distanța prescrisă de art. 607
trebui

să se determine

după

ar

înălțimea sau amenajamentul

arbori-

„tăet şi menţinut la înălțimea arborilor care nu sunt înalţi.

Curte

lor, fără a se avea în vedere esența lemnului, așa în cât un copac care prin esența sa ar crește înalt ar putea fi păstrat. la o
distanță mai mică de cât acea prescrisă de lege, dacă el ar fi

Caen. D. P. 80. 1. 417, nota 1. Comp. și Mass6-Verg6. II. p. 179,
nota 6. Acest din urmă sistem se vede formal admis în Francia prin
legea de la 26 August 1881.—Art. 579 din codul Italian prevede

anume

copacii care cresc sau nu cresc înalți. Acei dintăi sunt: nucii,

castanii, bradii, stejarii, plopii, ulmii, platanii etc., ear copacii care
nu cresc înalţi sunt: merif, perii, cireșii şi alți pomi roditori. La
noi, ca și în Francia, pomii roditori pot mai toți să între în categoria copacilor care cresc înalți. Comp. Cas. Fr. D.P. 80. 1. 417.
Și la Romani, distanța se hotărea după esenţa arborilor. Ast-fel,

Dreptul Bo-

man,

smochinii și maslinii nu puteau fi plantați de cât la o distanță de
9 picioare de la fondul vecin

(piciorul

avea

293

milimetre),

ear

ceilalți copaci; la o distanță

de

autoritatea

regulamentelor și usurilor locale pen-

cinci picioare:

„Af vero oleam, aut

ficum, ab alieno ad. noves pedes plantato : caeteras arbores ad pedes
quinque.“ (L. 13. Dig, Lib. 10. Tit.1.)
“De şi prima parte a Art. 607, din causa unui viciii de redacție, nu
vorbeşte de cât de arborii înalți, totuşi se admite în genere că
ce legea

atribue

tru hotărirea distanţei ce trebue să esiste între arbori și linia de

hotar se

aplică nu

numai

la

arborii

înalți, dar

şi la

acei

mici,

locale

poate

determine

o de-

—

43

precum și la garduri vii. Aubry et Rau. IL. $ 197, p. 190, tecst şi
nota 9. Laurent. VIII. 7. Demolombe. XI. 492.—Contră. Solon.
Servitudes. 234. Joccoton. Actions civ. 272, după care regulamentele
şi usurile locale n'ar trebui observate pentu vii și copacii mici,
ci numai distanţa de jumătate metuu.
Depărtavea

hotărită

prin

regulamentele

și obiceiurile

să fie mai mare sau mai mică de cât acea prescrisă de Art. 607,

îusă aceste

regulamente

sau

obiceiuri

trebue

să

părtare oare care, căci dacă n'ar determina nici una, atât la ţară

cât și în oraşe se va păstra

distanța prevădută de Art.

14.

Garnier.

607.

De-

molombe. XI. 493. Laurent. VIII. 4. Aubry et Rau. II. $ 197. p.
190, tecst şi nota 11.—Contra. Cas. Fr. şi Curte Bordeaux, D.P.

Deosebire de
la, codul
francez.

1. 22. D.

P. 61. 5. 448.

Acfions

'Prebue se mai observăm încă că după tecstul

possessoires,

p. 227,

nostru, ca și după

acel Italian (At. 579 $ 1), regulamentele pot fi posterioare codului civil, pe când tecstul francez se referă la regulamente anteri-

DISTANȚELE DE OBSERVAT ÎN PLANTAȚIUNI.—ART. 607, 608,
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__ţiuni la o distanță prea apropietă de fondul vecin, proprietarul
acestui fond ar fi avut a suferi atât din causa lipsei de aer şi
de lumină produsă prin desvoltarea crăcilor (L.1 $ 8, Dig. Lib.
„43, Tit. 27), cât şi din eausa rădăcinelor care sar fi putut. întinde pe pământul seu. (Comp. Art. 608 care cuprinde sancţiunea.)

Din această obligaţie ce incumbă proprietarului de a lăsa între A atoru plau-

plantaţiuni şi linia de hotar a fondului vecin distanţa

reglemen-est presupus

tară, sau acea legală, în lipsă de regulamente oră de obiceiuri locale, proprietarul
>
că
|
:
distanţei im-

n ar trebui să deducem, după cum fac unii, ') presumpțiunea că puse prin
această distanță s'a observat în realitate şi că ea aparţine aceluia, Art. 607.
:
o
.
care a făcut
plantaţiunea, căci,
deşi aceasta, este foarte probabil,„ Contruversă,
totuşi legiuitorul w'a făcut din asemene probabilitate o ptesumţie
legală. (Laurent. VIII. 2.) In lipsă de presumţiune legală, trebue deci
să admitem dimpreună cu curtea din Bordeaux (D.P. 59.5. 348),
că cestiunea de proprietate se va decide, după principiile generale prin titluri sau prin prescripţie.

In cât priveşte distanța ce trebue

o

şi linia de

prescrisă de
statornice şi
lamente sau
metri pentru

hotar

a ambelor

y

fonduri,

să esiste între
,

am

vădut

,

că

plantaţiuni Care este
distanța,

ea este

regulamentele particulare sau de obiceiurile
recunoscute. (Comp. și Art. 529.) In lipsă de
de obiceiuri, această distanță trebue să fie
arborii înalți, 2) şi de o jumătate de metru

acea aa

re-

e

Locale sau legală,
regu“9
de doi
pentru

oare codului, actuellement existants, de unde vesultă că la noi regulamentele pot să deroage la lege, ceea ce nu este tocmai logic;

Obiceiurile se vor dovedi, la caz de contestaţie, de cătră proprie-

tarul care le invoacă, proba
marturi, fără nici un început

putându-se în tot-deauna face prin
de dovada scrisă, de vreme ce obi-

Obiceiuri.

ceiurile locale nu se constată nici o dată prin acte scrise. Laurent. VIII. 6. Demolombe. XI. 491.
Aceste obiceiuri fiind espresiunea voinţei generale, trebue să fie

constante sau

statornice,

adecă

să se

repete

de mai

multe ori, păs-

- vrânduse aceeași distanță. (Comp. L. 3. Cod. Lib. 8. Tit. 53.) „Leges
quoque îpsas antiquitus probata et servata tenaciter consuebudo imitatur, et vetinel.“

Ele trebuesc

încă să mai

fi

recunoscute,

adecă

să se fi observat ca o regulă de drept, (opinione juris sive necessitatis), pentru ca nu cum-va 0 simplă îngăduire să treacă drept

obiceii. Laurent.

VIII.

6. Aubry

et Rau.

II, $ 197, p.190,

nota 8.

1) Curtea din Calmar. D. P. 46. 2. 224. Vedi Demolombe (XI. 502 bis)
şi Duranton. V. 384, după care ar resulta din Art. 6070 presumție simplă de natură a fi dărâmată prin alte presumţiuni. Comp.
şi Cas. Fr. D. P. 52. 1. 169 şi D. P-64. L 193.
*) In codul Italian (Art. 579), distanţa, legală este de 3 metri pentruCodul Italian.
arborii înalți (nuci, ulmi, stejari, bradi etc.), de un metru Şi jumă„tate pentru arborii care nu cresc înalți (pomi roditori afară de
castani), şi deo jumătate metru pentru vii, copăcei, garduii vii ete.
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CODUL GIVIL.—CABTEA II.— TIT. IV.—CAP, I1.—Sa 1.—ART.. 607, G(8.
arborii mică şi pentru ori-ce alte

Cum se m&soară distanța.

gardurile vii. 2)
Distanţa legală
se
.
y

legală. date nima

troversă.

arborului

va măsura
o.

_

3) pănă

plantaţiuni, 1) precum și pentru

cu începere de la mijlocul

la linia de hotar

a ambelor

sau

fonduri, sau

pănă la, mijlocul zidului, gardului ori a șanțului, când fondurile
ar fi deosebite prin un zid, gard sau șanț comun. £) Dacă zidul,
gardul

sau

şanţul

n'ar fi comune, ci ar fi proprietatea

unuia din vecini, distanța legală se va socoti

de la

esclusivă

margina

a

zi-

dului, gardului sau a șanțului. (Demolombe. XI. 495.)
pSancțimea
In caz când disposiţiunele Art. 607 n'ar fi fost păzite cu stric"sos. 'teţă, vecinul 5) poate să ceară de la judecătorul de ocol, dacă
')

'Teestul francez nu vorbește de plantațiună, ci numai de arbori mici,
de unde resultă că, în Francia, erburile sau plantele propriu (lise

pot fi plantate lângă linia de hotar.a ambelor fonduri, remănând
însă vecinului dreptul de a tăea rădăcinele care sar întinde pe
pământul seu. (Art. 608 $ 3.)
Garduri vii

compuse diui

arbori înalți,

2)

Aceasta

presupune

se compune

din

arbori

căci

mică,

din arbori înalţi, distanţa ar trebui să fie de

doi metii și jumătate, de vreme ce distanţa legală nu se determină

prin locul în care se găsește arborul, ci prin esența lui. Laurent.

XIII. 7 în fine.

Garduri uscate, ziduri,
şanţuri.

că gardul

dacă el sar compune

Cas. Fr. D. P. 62. 1.174. Comp. și Demol. XI. 494.

Legiuitorul neprevădând „nici o distanţă pentru gardurile uscate,
trebue să decidem că proprietarul este liber de a stabili un asemene gard sau un zid pe limitele fondului seu. Mourlon. 1. 1770.—
In privinţa distanței relative la șanțuri, vedi p. 81, nota 2.
5) Laurent. VIII. 8. Aubry et Rau. IL. $ 197, p, 191. Solon. Serutudes, 243.—Contră. Demolombe. XI. 496, după care distanță ar
trebui să se măsoare de la suprafaţa esternă sau circonferența
arborului,

ceea

ce este

inadmisibil,

pentru

că

atunci

distanța,

în

loc de a fi neschimbătoare, ar varia după cum copacul ar fi mai
gros sau mai subţire în momentul sădirei sale.
3) Laurent, Aubry et Rau. loco cit. Demol. XI. 495. In caz când ambele fonduri ar fi deosebite

prin un

drum

public,

distanța

va cu-

prinde lărgimea acestui drum, socotinduse de la margina, esterioară
a fondului vecin.—In caz însă când ambele fonduri ar fi deosebite
prin un rîu nenavigabil

şi neplutitor,

distanța

de

2 metri

17, metru se va socoti de la mijlocul rîului, pentru că, în
țiunea noastră, asemene rîuri aparţin fără nici o îndoeală
mătate proprietarilor riverani. (Argum. din Art. 476, 502
vedi Tom. Îl a lucrărei noastre, p. 421, și supră, p. 34,

sau

de

legislape juși 583.)
nota 3.

Comp. şi Laurent. VIII. 8—In opinia acelora care susțin că asemene

Proprietar, usufructuar,

chiriaş.

rîuri ar fi res nullius, lărgimea rîului va fi cuprinsă în distanţă.
Demolombe. XI. 495. Aubry et Rau, loco cit. $ 197.
5) Prin vecin legiuitorul înţălege proprietarul, sau cel puţin acel care
are un drept real asupra

fondului, de unde resultă că usufructuarul

este în drept a cere desfiinţarea copacilor sădiți sau resăriți la o

distanță mai mică de cât acea legală, pentru că el are esercițiul
acţiunelor reale în genere, guia' et ipsius interest arborem istam
non impendere. (L. 1 $ 4. Dig. Lib. 43. Tit. 27.) Laurent. VIII. 10.

Cas. Fr. D, P. 50. 1. 78.—Chiriaşul nu va avea însă acest drept,

DISTANŢELE

DE OBSERVAT

nu se contestă însuși dreptul
ocoale din 1879), ca arborii
o distanţă mai mică de cât
scoată,1) oră cât de mică ar
şi chiar

când

mar

resulta
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de proprietate (Art. 56 $ 4, L. jud. de
și gardurile vii puși sau resăriţi la
acea reglementară sau legală să se
fi deosebirea între ambele distanțe,?)
pentru

dânsul

nici

o pagubă

nu

prescriea

din

a-

ceastă stare de lucruri.*) (Art, 608. $ 1;) Această cerere se poate
face de indată ce arborul sa sădit sau a resărit, chiar dacă el
ar fi încă mic, căci vecinul poate să prevadă chiar din diua sădirei lui creșterea sa progresivă, motum naturalem arboris. (L.
7. Dig. Lib. 8. Tit. 2.)

Arborii plantați sub legea

vechie, “care

nici o Arborii plan-

distanță, v'ar putea însă să fie scoşi astădi conform Art. 608. poli vechie.
(Art. 1.) (Toullier D. II. partea 1. 515.)
Proprietarul sau usufructuarul vecin poate să renunțe la drep- Henunţarea
tul seu și să consimtă a suferi o plantaţiune la o distanță mai Hut da drep.
apropietă de cât acea de doi metri sau de jumătate de metru. tul seu.

O asemene servitute activă sar putea înfiinţa în folosul proprietaru- Titluşi des-

lui care. a făcut plantaţiunea prin un titlu oneros sau gratuit, şi chiar aL

prin destinaţia proprietarului, pentru că destinaţia proprietarului ţine
loc de titlu în privinţa servituţilor continue şi aparente. *) (Art. 625.)
Dreptul îusă de a înlocui arborii care s'ar afla la o distanță Dreptul de a
mai mică de cât acea legală nu poate fi dobândit, după părerea, zi au poate

generală de cât prin titlu, ear nu prin destinaţia proprietarului.) îi dobândit
titlu, Con.
pentru că el nu are eserciţiul acţiunelor care se nasc din proprietate. Chiriașul care ar fi jignit prin arborii sădiți sau resăriți
la o distanță mai mică

de cât acea legală

se va

adresa

deci la

proprietarul seu. Laurent, loco cs.
1) Vecinul ar putea fi autorisat de justiţie să scoată el însuşi copacii
cu cheltueala proprietarului lor. (Art. 1077.) Veqi și L.4$ 3.
Dig. Lib. 10, Tit. 1, unde se ice: „Sed et si quis judici non
pareat în succidenda

arbore, vel cedificio în fine posito

deponendo,

>

—

parteve ejus, condemnabitur.
Scoaterea arborului nu va putea fi provocată de cât atunci când
distanța legală n'ar fi fost observată în momentul facerei plantațiunei, căci dacă distanţa lăsată din capul locului ar fi fost MiCŞOrată în urmă prin creșterea și desvoltarea arborului, aceasta ar fi
„un caz fortuit de care autorul plantațiunei nu poate fi responsabil.
Laurent. VIII. 15. Duranton. V. 388.
|
2) Laurent. VIIL. 9. Demolombe. XI. 498. Aubry et Rau. IL. $ 197, p.
192.

cumbă
*)

Cas. Fr. D. P. 50.

sarcina

de a

1. 78.D.P. 67. 1. 280.—Reclamantului in-

dovedi

că distanţa

legală n'a

fost

păzită.

Laurent, loco cit. Curte din Amiens şi Cas. Fr. D. P. 53. 1. 342.

Laurent. VIII. 14 și Ante-Proiect. IL. p. 160. Aubry et Rau, II.
$ 197, p. 193. Durant. V. 389. Demol. XI. 502. Bonachi. Il. p.
285. C. Bastia, D. P. 56. 2. 85.— Contră. Trib. Beaune. D. P. 51. 1. 233.
5) Aubry et Rau. loco cif. Demolombe. XI. 502. Duranton. V. 391.—
Contră. Laurent. VII. 14.

troversă.

CODUL
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Preseripţie.

este de

Controversă,

Momentul
când începe
a curge prescripția.

acord. 2) Unde

este asupra punctului
prescripția achisiţivă
o distanță mai mică,
care a tăcut timp de
Unii întemeindu-se
sideră proibițiunea de

servitute le- de cât acea
gală.

1i.—TDIT, 1V.—GAP.

I.—3a 1—ART.

607, 608.

Dreptul de a avea arbori sau garduri vii la o distanță mai
mică de cât acea hotărită de Art. 607 se va dobândi şi prin prescripție, de câte ori arborii plantați sau crescuţi de la sine la o
distanță mai mică ar fi esistat timp de 30 de ani, fără ca vecinul să fi cerut scoaterea lor, căci ori ce acţiune se prescrie
prin 30 de ani.!) (Art. 1890.) Asupra acestui punct toată lumea,

Regula distanțelor nu
constitue o

CIVIL.—CARTEA.

însă

cestiunea

devine

controversată

de a se ști dacă este vorba în specie de
în folosul aceluia care a făcut plantaţiuni la
sau de preseripția liberatorie contra aceluia
30 de ani.
pe terminologia şi. clasificarea codului, cona avea plantațiuni la o distanță mai mică

prescrisă de lege ca o adevărată servitute legală (Comp.

Arntz. 1. 1130. Taulier. II. p.'402), aşa în cât faptul dea avea
un timp de 30 de ani plantațiuni la o distanță mai mică de cât
acea legală ar produce stângerea prin prescripţie a acestei servituți (Art. 639), şi ar face ca vecinul să fie liber de a- planta
după 30 de ani ori unde ar voi, fără a observa nici o distanţă.
Prescripţia ar fi în acest sistem extinctivă sau liberatorie. Alții
însă consideră, şi cu drept cuvânt, regula distanțelor ca o mărgi-.
nire și o modificare a dreptului de proprietate stabilită în interesul vieţei comuue, ear nu ca 6 servitute propriu qisă, așa în
cât acel ce face plantaţiuni la o distanță mai mică de cât acea
legală, departe de a se libera de o servitute care ar zăcea asupra fondului seu, impune din contra o sarcină vecinului, şi anume
acea de a suferi niște plantațiuni care depreciază şi desmembrează, fondul seu. Autorul plantaţiunelor dobândeşte deci o servitute activă asupra fondului vecinului seu, de unde resultă că,
prescripţia este achisitivă, ear nu liberatorie.5)

')

”)
9)

Prescripţia va începe a curge din momentul facerei plantațiunei,
ear pentru copâcii ce cresc de la sine, din momentul ce esistenţa
lor a devenit visibilă și publică. Aubry et Rau. Il. $ 197, p. 192.
Arntz. ]. 1133. Laurent. VIII. 12. Demol. XI. 499. Cas. Ir. D.P.
50. 1, 89.—În caz când plantațiunea ar fi fost ascunsă prin un
gard, zid sau alt obstacol, preseripția nu va începea curge de cât
din diua când vecinul a putut să iee cunoștință de densa, căci
numai din acest moment posesiunea a devenit publică. (Art. 1847.)
Mareadă. Il. 623. Laurent. VIII. 11 în fine. Curtea din Amiens.
Râpert. Dalloz. Servitudes. 641. Toullier. D. IL. 515.
Aubry et Rau. loco cit. Toullier D. II. partea L. 514. Demol. XI. 499.
Mourlon. 1. 1771. Laurent. VIII. 11 urm. Cas. Fr. D. P. 74.1.22.
Laurent.

VIII.

11

şi Ante-proiect.

IL.

p.

160. Marcade.

II,

622.

Ducaurroy.. Il. 308. Mourlon. I. 1772. Demol. XI. 501. Vegiinfră,
esplicarea Art. 611—614, unde se discută aceeași controversă în
privința fereştrelor. Prescripţia fiind achisitivă are de temeiii po-
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Proprietarul care a

avut , neîntrerupt în curs de 30 de ani plan- Întinderea
a
,
A
taţiuni la o distanță mai u mică
;. Drescripţiude cât acea legală,. a dobânAa.
dit prin hei. Coe,
prescripţie
timp

dreptul de a păstra la această
distanță arborii cât
ei vor trăi, fără ca vecinul să poată cere
scoaterea lor, însă

versă.

el nu va putea, la caz de perirea sau tăerea lor,
să”! înlocuească
prin alţii din aceeaşi natură, pentru că el n'a
posedat dreptul de

a avea în tot-deauna arbori la aceeaşi distanță, ci numai
dreptul
de
a păstra arborii carei avea din capul

întradevăr

prescrie

mai

mult

scriptum quantium possessum.!)
Osebit

locului. Nu

de cât s'a posedat:

se poate

fantiim

pra-

de dreptul ce

are vecinul de a cere scoaterea arborilor Tăerea crăai
,
,
,
plantați sau resări
Art,
ţi la o distanță mai u mică
de cât acea legală, cilor.
608 şa.
legiuitorul mai adaogă încă că acel pe a căruia
proprietate se în-

tind crăcile arborilor vecinului poate să'l indatoreze
a le tăea, se înț5lege prin justiție (judecătorul de ocol *) şi
aceasta pănă la ori
ce înălțime, ear nu numai pănă la înălțimea
de 15 picioare, ca,
la Roman

i,

5)

|

|

Vecinul care ar tăea singur crăcile fără intervenţi
a justiţiei ar
fi pasibil de penalitatea prevădută la Art.- 352
Cod. Pen. şi Art.
103 $ 3 din legea poliției rurale.
sesiunea,
de unde resultă că această posesiune va trebui
să înîxunească condiţiunele cerute de Art. 1847 urm.,
adecă
să
fie
continuă, neîntreruptă, neturburată, publică şi sub
nume de proprietar,
') Marecad6. IL. 622,
Mourlon. I. 1771, 1772. Ducaurroy. IL. 308.
„Durant. V. 391. Aubry et Rau. II. $ 197, p.
192,
Solon. Servitudes. 245. Cas. Fr. D. P. 54 1. 233. tecst şi nota 20.
D. P. 58. 1..59.
D. P. 65,
45,

1. 350. D. P. 78. 1.214. Curte din Douai și Caen. D.
P.

2. 94. D.P.

47.2.

1

D.P.

55.

2.

330.-—Cont

ră. Laurent.
VIII. 13. Pardessus, 195. Toullier. D. II. (parte
a 1) 515. Arntz. 1.
1133, după care vecinul ar f dobândit prin prescr
ipţie dreptul de
a înlocui copacii periți sau tăeți. In fine, întro
părere interme-

diară se distinge între arborii resleţi sau isolați şi

acei care formează o alea ori o primblare. Acei dintăi n'ar
putea fi înlocuiţi,
pe când înlocuirea ar fi permisă pentru cei de al
doile. Demante.
II. 527 bis I. Demolombe. XI. 501.
) Vecinul ar putea fi autorisat a tăea el Singur
crăcele cu cheltueala proprietarului arborului. (Art. 1077.)—Vec
inul însă care n'ar
cere tăerea crengilor n'ar avea drept la daune, căci
tăcerea 'sa în
această privinţă face a se presupune că crengile nu'i
au adus nici
0 jignire. Duranton. V. 594 în fine, Demolombe. XI.
512.
*) Legea

1 $ 7-9. Dig. Lib. 43. Tit. 27—Arborii

care

crăcile lor asupra unui fond vecin trebueau să fie curăţi întindeau
ţi de crengi
pănă
la o înălţime de 15 picioare, pe când

acei care

deasupra unei case trebueau să fie tăeți cu desevârşir se
e:
- arbor cedibus impendeat, succidi eam precipitur;
si vero
pendeat, tantum usque ad. quindecim pedes a terra.
(L. 1
loco cit.)—Vecinul jignit prin crăcile unui arbor
străin

să le tae singur de cât atunci când

- opunea

la aceasta, sau când el nu

sa. Pauli Sent. Lib. 5. Tit.-6. $ 13,

le

întindeau

Si guidem
agro im$ 9. Die.
nu putea

proprietarul arborului nu se
tăeâ

însuși

după

a

cererea

Dreptul Roman.

CODUL
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Tăerea vidă

CIVIL—CARTEA

U.—TIT.

1V.—CAP.

11.—Sa I—ART.

607, 608.

Cât pentru rădăcinele care sar întinde pe fondul seu,

vecinul

608 $ 3. este în drept a le tăea singur, 1) pentru că tăerea să face pe proprietatea

sa, pe când

el nu poate procede singur la tăerea crăcilor,

pentru că, această tăere trebue să se facă pe proprietatea străină. ?)
Aceste două regule nu aparţin servituţilor, ci sunt o consecință a principiului înscris în Art. 489, după care proprietatea,
pământului cuprinde în sine proprietatea suprafeţei și a subfeței.

Arboriilacare
Art. 608 este
aplicabil.

însuși y rădăcişi de a tăea
de a u cere tăerea. crăcilor
Facultatea
.
.
i
|

Nele

arborilor

veciui

aplicabilă:

este

10 la arborii

plantați la dis-

tanța legală ; 20 la
nu au încă 30 de
de a cere scoaterea
ue să aibă dreptul
Arborii la care Ea nu este însă

acei plantați la o distanţă mai mică şi care
ani de esistenţă, căci dacă: vecinul are dreptul
cu totul a acestor arbori, a fortiori el trede a face să se taea, crengile şi rădăcinele lor.*)
aplicabilă la arborii plantați în virtutea unei

este aplicabil. CONvențiuni esprese

sau

„

a

unei

convențiuni

tacite

(destinaţia pro-

Controversă. prietarului) la o distanță mai mică de cât acea legală, căci prin
concesiunea dreptului de a face plantaţiuni la asemene distanță,
proprietarul

vecin

a consimţit

implicitamente

și de mai "nainte

a

suferi inconvenientele ce ar putea să resulte din aceste plantaţiuni. Ea nu este de asemene aplicabilă la arborii care ar fi esistat la o distanță mai mică de cât acea legală timp de 30 de
ani, căci în asemene caz esistă prescripţie, și ştiut este că prescripţia echivalează; cu titlul.4)
1) Vecinul ar putea chiar cere daune pentru stricăciunele pricinuite
Acţiune în
fondului seu prin acele rădăcini. (Art. 999.) Demolombe. XI. 512.
|
daune.
fiind o parte integrantă a fondului
Duranton. V. 394.—Rădăcinele
Proprietatea
ele s'au întins. Demolombe. XI..
fond
cărui
a
pe
aceluia
aparțin
eădăcinilor:
503. Marcad6. II. 624 în fine. Troplong. Prescription. 355.—Contră.
”
Bonachi, II. p. 290, care se intemeiează pe L. 6 $ 2 în fine din
Dig. Lib. 47, tit. 7 citată supră, p. 87,n. 5. In cât priveşte crenProprietatea
gile, ele se cuvin, în urma tăerei lor, dimpreună cu toate fructele,
crengilor.
proprietarului arborului din care ele fac parte. Laurent. VIII. 22.
2) Arntz, 1. 1131,—Drept vorbind și după rigoarea principiilor ar fi
trebuit ca vecinul să poată tăea el însuși crengele ca şi rădăcinele ;
legiuitorul

Dreptul Roman.

5

s'a temut

însă, şi cu drept

cuvânt,

ca nu cum-va

el să

tae aceste crengi peste măsură, şi astfel să strice copacul fie din
răutate, fie din nebăgare de samă. Mourl. L. 1773. Laurent. VIIL. 15.
La Romani, vecinul nu putea să tae însuși rădăcinele, ci trebuea
să se adreseze la megieșul seu, ca și pentru crăci: „Si arbor în
vicini fundum radices porrezit, recidere eas vicino non licebii: agere
autem licebil, non esse ejus, sicuti tignum aut protectum immissum
habere.“ (L. 6 $ 2. Dig. Lib. 47. Tit. 7.)
Laurent. VIII. 17. Demolombe. XI. 506. Mourlon. I. 1774.

2) Mourlon. I. 1774. Laurent. VIII. 18. Proudh. Dom. prive. Il. 585.

— Contră. Demolombe. XI. 507. Ducaurroy. IL. 309. Aubry et Rau.
II. $ 197, p. 194. Curte Lyon. D. P. 67. 5. 398.—După Duranton
(V. 398), vecinul ar putea să tae crengile și rădăcinele arborului
care s'ar fi întins pe fondul seu numai atunci când dreptul de a |
păstra plantaţiunile la o distanță mai mică ar fi fost dobândit prin
presuripție, ear nu prin o convenție espresă sau tacită.

:

DISTANȚELE

DE OBSERVAT

ÎN

PLANTAȚIUNI

ART, 607, 608.

97

Dreptul de a păstra crengile care sar întinde pe fondul vecin Dobândirea

se poate

fără

nici o îndoeală

ar fi supărat prin un

dobândi

copac

prin

titlu, căci vecinul carea păstra cren-

străin ar putea foarte

bine să re-sjje, prin des-

nunțe la dreptul ce'* dă legea de a tăea

crengile impunându'și astfel prietarului și

cripției, adecă

au început

o servitute. O asemene servitute s'ar putea dobândi nu numai prescripţie:
prin titlu, dar încă prin destinaţia proprietarului,!) şi chiar prin
prescripţie, fiind că dreptul de a avea crengile arborului seu pe
fondul vecin -este o servitute continuă și aparentă, care ca atare
poate fi dobândită prin posesiunea de 30-de ani. *) (Art. 623.) Ceea
ce însă va fi greu de stabilit, va fi punctul de plecare al presmomentul

când

crengile

să treacă peste

proprietatea vecină.
|
|
Cât pentru rădăcini, mai toată lumea recunoaşte că dreptul de [ăerea
rădă-

a le tăea este imprescriptibil, căci posesiunea pentru a conduce
la
prescripţie trebue să fie publică (Art. 1847), şi în genere,
posesiunea

rădăcinilor nu est publică,
.
.
Crengile

fiind un

fiind că
,

ele se întind sub pământ.)

trovorsă

Proprietatea

2 ae
şi a,
al arborului din care ele facparte a- crengilor
fuucteloa.

accesoriu

parțin proprietarului acestui arbor dimpreună cu toate fructele
,
în puterea dreptului de accesiune (Art. 483), chiar când
aceste
crengi S'ar întinde pe o proprietate vecină, și acest vecin
nu'și
poate însuși fructele care ar cădea de la sine pe proprietatea
sa.£)
') Laurent. VIII. 19. Demolombe. XI. 508. Proudhon. op. cit. IL.
583,
Trib. Auxerre. D. P. 58. 3. 80.—ontră, Aubry et Rau. II.
$197,
p. 195,

nota

29

şi Curtea

din Bastia

(D.

P. 56.

2. 85)

care

nu

admit dobândirea areptului de a păstra crengile pe fondul vecin
-prin destinaţia proprietarului, ci numai dreptul de a păstra arborii
la o distanţă mai mică de cât acea legală. Vedi supră, p. 93.
*) Laurent. VIII. 20, Mourlon. L. 1775. Troplong. Prescription.
1. 347.
Valette,

la cursul seu.—onzră.

Proprietarul

unui

arbor

nu poate

dobândi prin prescripţie dreptul de a păstra crengile pe proprietatea vecină. Demolombe. XI. 509. Aubry et Rau. IL $ 197, p.
194,
nota 27. Ducaurroy. Il. 309.. Demante. ÎI. 527 bis II. Pardess
us.
„196. Marcadâ. II. 624. Arntz. 1. 1133. Cas. Fr. și C. Limoges
. D.
P. 67. 1.252. D. P. 47. 2. 13. Curtea Bourges. D. P. 45. 2.
187,
3) Mourlon. I. 1776. Demolombe. XI. 511. Troplong. [. 355. Demante
.
II. 527 bis Il. Aubry et Rau. [l. loco cit.--0ontră. Laurent. VIII.
2].
*) Laurent. VHI. 22. Mourlon. IL. 1777.—Contră, Duranton.
V.
după care proprietarul pe a cărui loc ar fi picat fructele 400,
de la
sine ar avea dreptul

de a și

le însuși

ca

lucru

găsit şi presupus

lepădat. Această părere este însă inadmisibilă, pentru că, pe de
o
parte, acel care găseşte un lucru nu devine proprietarul lui, ci trebue să restitue (comp. şi Art. 327 C. P.), ear pe de alta, pentru
că proprietarul nu este presupus a fi lepădat fructele, de
oare ce
nimine nu se presupune a abdica proprietatea sa.—Art.
673 nou
francez modificat prin legea din 1881 prevede din :contra
că fructele care cad firește de pe crengi, când ele se întind pe fondul
vecin, aparţin proprietarului acestui fond, și raportul făcut la
cameră adaogă, ca o justă compensare a îngăduirei sale.
Ţ

-
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$

Proprietarul arborului va putea deci în tot-deauna să revendice
fructele cădutepe fondul vecinului seu, carele va fi silit a le culege şi a le restitui, sau a lăsa pe proprietarul lor să le culeagă

_însuşi.!) Aceeaşi soluțiune este admisibilă atunci când fructele n'ar
fi fost deslipite de copac, ci ar atârna încă de crengile care ar
fi trecut pe proprietatea vecină.?) Remâne însă bine înțăles că vecinul

apetiața

ar putea

cere

despăgubiri

pentru

daunele

causate

prin

cu-

legerea sau căderea fructelor. pe locul lui. (Marcade. Il. 625 în fine.)
Toate acţiunele relative la distanțele de observat pentru plan-

de ocoale. taţiunele

arborilor

şi acele

privitoare la tăerea crengilor

sunt

de

Ari. 56 rd competinţa judecătoriilor de ocoale, când nu se rădica între părți
“nică o cestiune de proprietate. (Art. 5 $ 4, L. jud. ocoale din 1879.)
!
Despre ceasul în care diferitele caturi a unei case aparţin la mai multe persoane. (Art. 664 din codul francez
eliminat la noi.)

O casă poate să fie comună pro îndiviso sau
ceastă din urmă privință, codul francez prevede
părțeală în linie horizontală cam curios, pe care
nu la reprodus.?) Intradevăr, după Art. 664

pro diviso. În aun mod de îmlegiuitorul nostru
din acest codice,

5) Mourlon. L. 1717.—Și la Romani, interdictul de glande legenda dădea

drept

proprietarului

avborului

de a cere

în termen

de trei

dile fructele cădute pe fondul vecin: „A4it pretor: glundem que
ex illius agro în îuum cadat, quominus îlli tertio quoque die
legere, auferre liceat: vim fieri velo.“ (L. unică, Dig. Lib. 43. Tit.
28. Comp. şi L. 9 $ 1. Dig. Lib. 10. Tit.4, ad exhibendum.)
2)

Laurent.

VIII. 24.

Comp.

și

Demolombe.

XI.

513.

Ducaurroy.

II.

“310. Marcad€. II. 625. Toullier. D. II. (partea 1) 517. Pardessus.
196. Trib. Auxerre. D. P. 58. 3. 80.—Contrâ. Mourlon. 1. 1777, după
care această soluție ar fi axbitrară. Durant. V. 400. Idem. C. Basia, D. P. 56.2. 85.—Nu se puate insă dice, după cum face Toullier,
„că proprietarul arborolui ar avea acces pe fondul străin în basa,
unei servituţi legale, căci o. servitute legală nu poate să esiste
fără un anume tecst de lege—După Delvincourt (|. p. 406, nota 1
- asupra p. 170), proprietarul arborului ar putea trece pe fondul vecinului pentru a'şi culege fructele, numai atunci când fondul ar fi
desgrădit.— Comp. şi Art. 389 $ 10, Cod. Pen., după care faptul
de a trece pe locul altuia poate în unele casuri fi pedepsit ca o
contravenţie poliţienească.

Codul Italian
și dreptul
Oman.

3) Codul Italian reproduce din contra

tecstul

francez

cu Oare care

modificări și adaose. (Art. 562-564 C. Ital.)—La Romani și în drepul nostru anterior, asemene mod de împărţeală a unei case nu
era cu putință. Comp. Bonachi. IL. p. 574, care citează și pe Unger,
System. des allg. Oster. Privatr. 1 p. 415, nota 23.—Intw'adevăr, la
Romani, nu găsim nici o lege în această privinţă, afară de legea
6 $ 1 în fine, Dig. Lib. 8. Tit. 4, după care o casă se putea împărţi de proprietar numai în linie verticală prin un zid de sepa-
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o persoană poate să aibă în deplină proprietate rândul întăi
a
unei case, o alta rândul al doilea, şi aşa mai departe. Această disposiție împrumutată de la dreptul cutumier francez s'a eliminat de le-

giuitorul

nostru,?) ca şi de acel Olandez:

1% pentru că asemene mod

de împărţeală nu se obicinueşte la noi, şi 20 pentru că el dă naştere
la drepturi de deosebită natură care resultă din proprietatea eselusivă, din coproprietate şi din servituţi reciproce. Intr'adevăr, în
asemene ipoteză, fie care este proprietar esclusiv a catului carei aparține, pe când unele din părți ale casei, după cum este acoperemântul
sunt comune, ear fie care parte din aceeași casă este afectată
la
deosebite servituţi în folosul celor-lalte părţi. (Demol. XI. 425 bis.)
Cu toate că Art. 664 din codul francez ne lipseşte, totuşi un asemene mod de impărțeală este cu putinţă și la no), după cum foarte
bine observă DI. Bonachi, pentru că, după cum am vădut, o parte
din înălţimea unui zid poate fi a unuia, ear cealaltă parte, a altuia.

Care sunt însă reparaţiunele ce. cad în sarcina fie căruia pro- Reparaţii
.

prietar?

Dacă

titlurile

de

proprietațe

nu

regulează

această

ces-

mune.

tiune, foate părţile neapărate la esistența și la soliditatea celădirei întregi, după cum sunt acoperemântul, zidurile cele groase,
boltele care sprijinese edificiul, precum şi lucrurile care servesc
la usul comun al tuturor proprietarilor, după cum sunt fântânel
e,
curtea sau ograda casei, reterădile, poarta și cele lalte
(Comp.
Art. 562 cod, Italian) vor fi în sarcina tuturor proprietarilor, în

proporţiune

cu valoarea

părței

de imobil

Impositul fonciar fiind de asemene

tot pe

fie care

(Demolombe.

o

proprietar, în proporțiune

XI. 430. Duranton.

ce'i

aparţine.

sarcină
cu

comună

valoarea

va privi Imposit fon-

părței

V. 346. Laurent. IL

sale.

490.)

In privința sarcinelor particulare, el privesc pe fie care proprietar, Sarcini
parieulare,

Ast-fel, fie care proprie: tar va face duşamelele şi , bagdadia, catului
seu.

|

In privinţa scărilor, codul francez prevede că fie care proprietar

„trebue să facă partea
mene tecst, trebue

Scări.

care conduce la catul seu. Noi neavând ase-

să decidem că proprietarul catului

celui maj nalt

va. contribui la facerea scărilor casei întregi de sus în
jos, ear
proprietarul care vine imediat după dânsul va contribui
la facerea scărilor care se coboară de la catul seu și pănă.
jos, şi aşa
mai departe, pentru că.scările casei care conduc la catul

întăi condue

și la caturile superioare, şi fără scările care conduc la catul
întăi şi
la al doile, nu s'ar putea sui cineva la al treile, şi aşa mai departe
.?)
rare: „Si dominus, pariete medio edificato, unam domum
în duas
diviserit (ut plerique faciunt.....) Comp. şi L. 3 87. Dig.
Lib. 43.
Tit. 17, după care diferitele caturi a unei case nu puteau
să a„parţie de cât proprietarului pământului, cei de al 3-le
neputând
să aibă de cât un drept de superficie asupra unui cata
acelei case. .
1) Cu toate

că acest tecst este eliminat la noi, totuși Art. 601 din
nebăgare de samă se referă la el.

*) Comp. Besriat Saiut Prix. Cod. Civ, | 2297.—ln

privinţa

dreptu-

,
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II.—$a IL—ART.

1V.—CAP,

SECȚIUNEA II,
Despre

distanţa şi

lucrările

intermediare

care construeţiuni şi răzemarea

Art

610.—Cel

ce face un puț

cerute

pentru oare

de materii corosive.

sau o privată

lângă un

zid,

fie co-

mun sau nu; cel ce vrea să clădească un cămin sau vatră, o ferărie,
un cuptor sau sobă, săi alăture un ocol de vite, sau cel ce vrea să
pună lângă zid un magazin de sare, sau grămezi de materie corosive,

e îndatorit să lese depărtarea prescrisă de regulamente și obiceiurile particulare asupra unor asemene obiecte, sau să facă lucrările prescrise de

aceleași legă şi regulamente (sau mai bine dis de aceleaşi regulamente şi
obiceiuri) sprea nu. aduce vătămare vecinului. (Art. 489, 599, 608, Gil,

612, 998 C. C. Art. 674 C. Fr.)
In Art. 610, ca şi în Art. 607 şi 698, este vorba de una din

acele sarcini reciproce dintre vecini, care, cu toate că restrânge
întru. cât-va libertatea lor ca, proprietari, totuşi îi apără de dauna
mutuală care ar micșura valoarea fondurilor lor și ar turbura ra-

porturile dintre dânșii.!)

Art. 610 impune aceluia care ar voi să săpe pe fondul său
un puț (fântână),2) sau o privată (latrină, ișitoare, reteradă),5) arilor care se cuvin

fie cărui
proprietarului

cat, precum

și

în pri-

vinţa casului în care casa ar fi distrusă prin foc sau altă întâmplare, vedi Demolombe. XI. 436 urm. I.aurent. VII. 487 —493.
1) Axt, 610 nu deroagă la Art. 599, așa în cât proprietarul care ar
voi să găurească zidul comun, sau să sprijine de dânsul vre o lucrare

Dreptul Roman,

Ordine pupică,

oare

care, țrebue

să îndeplinească

condițiunele

prescrise

de

Art. 599; chiar când lucrările ce el îşi propune a face ar fi din
acele despre care se ocupă Art. 610. Demolombe. XI. 518. Comp.
Laurent. VIII. 30. Veţi și supră, p. 73.

2) Şi la Romani, acel care făcea să se săpe o fântână sau o privată

“ori un mormânt lângă linia care despărţea fondul seu de acel al
vecinului, trebuea să observe depărtarea determinată de usuri. L.
13. Dig. Lib. 10. Tit. 1 şi L. 17 $ 2. Dig. Lib.8. Tit. 5.— Această
măsură este prescrisă în interesul ca să nu se nărue zidul sau
„o
e
locul vecinului.
?) Distanţa de observat în privința latrinelor este prescrisă nu numai în interesul particular al vecinului, dar și în interesul salubrităţei publice, de unde resultă că părţile n'ar putea deroga pria
convenţia, lor la această disposiţiune. (Art.5, 628 și 968.) (Vedi
înfră p. 103, nota 1 în fine.) Vedi în manualul administrativ al
Moldovei, T: 1, p. 349, No. 218, publicaţia făcută prin buletinul

din 4 dechembrie 1849, pentru ferirea în rădicarea zidirilor obștești a

obiectelor care prin evaporația puturoasă aduc jignire sănătaței
publice.— Regulamentele municipale din Bucureşti pentru construcca gropile de privată sau plimbători să nu
ţia clădirilor prescriu
se poată face de cât la o depărtare de jumătate de stânjin de la

hotarul vecin, şi de mai mulți stânjini de la uliţă. (Vedi
lui Bujureanu, [. p. 948 și 949.)

colecția
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celuia care ar voi să clădească un cămin sau vatră, o ferărie, un
cuptor sau sobă, 1) să siabilească un ocol de vite sau un deposit de
sare ori de materii corosive, obligațiunea de a lăsa între acele
gropi, construcţiuni sau deposite -şi zidul, șanțul ori gardul care
desparte fondul seu de acel vecin (Marcad6, II. 626) depărtarea,
prescrisă de regulamentele și obiceiurile particulare asupra unor a-

“semene

obiecte, sau de a face

cel

puţin lucrările

prescrise

de

a-

cele regulamente și obiceiuri. spre a nu aduce vre-o vătămare
vecinului.?) Disposiţiunea Art. 610 este aplicabilă fie că zidul, gar-

dul sau şanţul

espuse

la stricăciuni

ar fi proprietatea.

vecinului, fie că ele ar fi comune.

Cât pentru cestiunea de a se şti
.
.
SAR

Art.

610

sunt

sau

nu

obligatorie

sau a şanţului care ar aparținea
celuia

care

esclusivă a

|
în

dacă . măsurile.
privința

esclusiv

ar voi să facă depositele

prescrise
de „ Prescrise
Măsurile de
y

zidului,

garduluiA-ţ. 610 sunt

constructorului sau a-ele obligatorii

despre

care

vorbeşte

acest gardul sau:

fecst, trebue să distingem: :sau acele măsuri sunt prescrise întrun șanțul sunt

interes public şi obştesc

(precum

sunt,

de

esemplu,

acele

proprietatea

relative tsciusivă a

la căminuri, vetre, ferării, sobe), şi în asemene caz, ele sunt a- constructoplicabile, chiar când constructorul ar fi esclusiv proprietarul zi"hi:
- dului în dosul căruia el ar voi să râdice lucrările, oră să stabilească depositele sale, pentru că nimene nu poate să useze de lucrul seu în așa mod în cât să compromită salubritatea publică ;
sau aceste măsuri sunt prescrise numai într'un interes privat, spre
a împedeca degrădarea zidului, precum. a fi, de esemplu, stabilirea
')

Depărtarea care trebue să se observe pentru clădirea
sau vatră, unei ferării, unui cuptor sau unei sobe,are

unui cămin
de scop un

interes public, adecă ferirea primejdiei de foc. Comp. Art. 1144 din
codul

Calimach

(855

Austriac),

după

care coproprietarul

unui

Ordine
publică.

zid

comun nu poate să -răzeme de dânsul hornuti, vetre de foc și alte

construcţiuni prin care s'ar putea slăbi sau primejdui zidul.
Și la Romani, acela care voea să clădească lângă un zid comun Dreptul Ro-

sau necomun, un cămin sau0 vatră, o ferărie, un cuptor sau o sobă,
să stabilească un grajdiit sau un ocol de vite, ori un deposit de sare

sau de materii corosive, trebuea să facă aceste lucrări în aşa mod
în cât să nu aducă nici odâună vecinului. L. 13. Prin. L, 19. Dig.
Lib. 8. Tit, 2. L. 27 $ 10. Dig. Lib.9. Tit.2 și L. 8$5.D.VIIL.3.
2) Cu toate că legiuitorul pare a lăsa alternativa aceluia care ar voi
să facă o lucrare din acele prescrise

de art.

610,

şi

anume

acea

de a observa depărtarea preserisă de regulamente şi obiceiuri fără
a lua vre o altă măsură, sau de a lua măsurile necesare pentrua
nu aduce

vre o vătămare

vecinului,

totuși această

alebere nu este

în tot-deauna cu putință. Ast-fel, în cât privește veteredile, vecinul va trebui să observe în tot-deauna depărtarea prescrisă, ear
- în cât priveşte alăturarea lângă un zid a unui ocol de vite, a unui deposit de sare sau de altă materie, nu poate să fie vorba de
păzirea vre unei distanţe, ci de facerea unei lucrări intermediare,
adecă a unui contra-zid. Ducaurroy. Il. 312, Comp. și Cas. Rom.
Dreptul pe 1885. No. 46.
“

man.
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unui ocol de vite, şi atunci ele nu sunt obligatorie de cât in casul când ar fi vorba de un zid comun sau de zidul altuia, căcă
proprietarul

esclusiv

a

unui

zid

poate

să rădice

contra acestui

zid oră ce luacrări care n'ar compromite siguranța publică.)
Art.610 este
Tecstul nostru fiind enunciativ şi prevădând numai oare care eenunciativ. semple de lucrări şi de deposite, nu mai remâne nică o îndoeală că judecătorii vor putea, întinde disposiţiile lui la toate casurile de o
analogie invederată, precum la o gheţărie, la un canal destinat la
scurgerea

apelor

etc.2)

Lipsă de reLegiuitorul referindu-se atât pentru depărtarea ce urmează a
gulamente
ge
păzi, cât. şi pentru precauţiunele ce urmeză a se lua, la regusau de obiceiuri. — lamentele şi obiceiurile locale, a uitat de a prevedea casul când n'ar
esista în această privință

nici

un

regulament

sau

obiceiii.

După

dreptul strict, ar trebui deci ca proprietarul să poată face în asemene
caz ceea ce va voi (Art: 480); se admite însă în genere că, în
“lipsă de regulamente sau de obiceiuri, judecătorii sunt în drept a
regula prin esperți mijloacele necesare pentru ca lucrările care
urmează a se face să nu aducă vre o jignire nici societăței, nici

proprietarului veciv. (Analogie din Art. 599.) 5)
Remâne. însă bine înţăles că dacă, cu toată observarea măsurilor
preventive determinate de regulamente şi de obiceiuri sau ordonate

de judecători, vecinul ar fi suferit o daună oare care, el va fi
în drept a cere despăgubirea lui potrivit Art. 988 urm. î)
Dacă nu s'au observat măsurile de precauţiune prescrise de regulamente şi de obiceiuri sau de judecători, vecinul jignit în dreptul seu va
putea cere îndeplinirea lor, sau dărâmarea lucrărilor şi chiar daune

interese. 5) Toate acţiunele relative la construcțiuneleşi lucrările .
arățate în art. 610

')

sunt de

competinţa judecătoriilor de

ocoale,

Mourlon. Î. 1778. Arntz. 1. 1136. Aubry et Rau. II. $198,p. 195,
tecst şi nota 2 şi p. 197. Laurent. VIII. 26. Ducaurroy. Il. 314.
Demolombe. XI. 515-517.—Vedi, cu toate aceste, Demante. ll 529
bis Î, după care Art.

610

n'ar fi nici odată

aplicabil

atunci

când

. constructorul sau acel care voeşte să stabilească un deposit contra
9

daune.

—

Acţiune în

zidului ar fi proprietarul esclusiv al acelui zid.
Cas. Rom. 23 septembrie 1885. Laurent. VIII. 29. Demolombe. XI.
520. Aubry et Rau. II, $ 189; p. 196. Mourlon. I. 1779. Demante.
Il. 529 bis IL Arntz. |. 1134.—Codul Italian (Art. 575 urm.) și
„Art, 697 din ante-proiectul de revisuire prevăd anume canalurile.
Meurlon.

:)

L. 1780. Laurent.

VIII. 27. Demolombe. XI. 521. Demante.

II. 529 bis I1.—Codul Italian (Art. 573, 574) reglementează însuși în lipsă de regulamente și obiceiuri tot ceea ce priveşte la depărtarea și construcţiunele care pot să jianească drepturile vecinilor.
Mourlon. Î. 1780. Aubry et Rau. II. $ 198, 2 fine, p. 197. Arntz,
1. 1134. Marcade. Il. 628. Demol. XI. 524. Laurent. VIII. 31 în fine.
Demolombe.

X!. 523.

Laurent.

VIII.

31. Demante.

Bonachi. II. p, 294. Dueaurroy. Il. 312, nota 1.

II. 529

bis

III.

DISTANȚA CERUTĂ PENTRU OARE CARE LUCRĂRI.—ART. 610,
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de câte ori nu se contestă proprietatea sau comunitatea zidului.
(Art. 56 L. judecătorilor de ocoale din 9 Martie 1879.)

Proprietarul insă care ar fi făcut lucrări vătămătoare, fără a Dobândirea

observa

depărtarea

sau

judecători,
dobândeşte
.

precauțiunele

după

prescrise

de

lege

ori

30 P de ani de posesiune (Art.
va

dea pistra lu.

GQ3crările
vătăa
mătoare,

.
şi 1890 urm.) dreptul de a păstra acele lucrări în starea
în
care ele se găsesc; dacă ele nu jignesc de cât interesul privat
al vecinului, soluţiune care nu este admisibilă de câte ori acele
lucrări ar vatama, salubritatea, publică, pentru că nu se poate
prescrie contra interesului general. ?)

Condiţiunele

prescrise

în interesul

vecinătăţei

pentru

industriilor periculoase sau insalubre se determină

eserciţiul Regul. p. iîn-

de

legile şi “ii insa

regulamentele administrative. (V. Regul. p. industrii insalubre din
1875, publicat în monitorul oficial No. 156 din 1875.)
Art. 610 nu vorbește de cât de lucrările ce proprietarul

voi să rădice contra unui zid de despărțire.

dem în privinţa clădirilor

ar Clădiri care

Ce trebue să deci- pe aa

care nu se fac lângă

un

zid și care

cu toate acestea, sunt de natură a jigni drepturile vecinului ? In
lipsă de regulamente şi de obiceiuri locale, proprietarul poate să
clădească pe linia de hotar a fondului seu, însă sub îndatorirea de
a respunde conform dreptului comun toate daunele causate vecinilor prin rădicarea construcţiilor sale. 2) Cel mai bun lucru ar
fi deci ca el să iee măsuri de precauţiune în comună înţălegere
cu vecinul, căci în lipsa unor asemene măsuri, vecinul ar putea
să recurgă la justiţie, îndată ce drepturile sale ar fi amerinţate,

şi judecătorii,

în asemene

caz,

vor

prescrie

trebui să fie esecutate pentru a împedica

lucrările

care

vor

ori ce daună. 3)

') Laurent. VIII. 26. Demol. XI. 515. Aubry et Rau. II. $ 19%: p.
197. “Troplong. Prescription. IL. 139. Mourlon. |. 1781. Mavead6. ÎL,

628

în fine. Demante.

Il. 529

bis III.—Tot

în puterea acestui

princip, toată lumea recunoaşte că vecinii 'n'ar putea

la măsurile

de precauţiune prescrise

să

renunţe

pentru oare care construcțiuni

intrun interes public (Art. 5), de unde resultă că unul din vecini
mar putea-să permită vecinului seu de a clădi un cămin sau o vatră,
un cuptor sau o sobă ori o privată fără a observa regulamentele
Și obiceiurile locale. (Vedi și suprd, p. 100, nota 3 şi p. 101 nota 1.)2) „Cine va zidi înprotiva ferestrelor vecinului, dice Art. 28 din codul
Caragea, partea II, Cap. 3, să fie departe 12 palme domnești de

ferestre, și să zidească veri ce și cum va vrea. Insă zidind eșitoare

3)

1875.

sau grajdii, să deschidă ușa cătră dânsul, ear nu cătră vecin.“
Laurent. VIII. 28 și Ante-proiect. IL. p. 166. Aubry et Rau. II $
198, p. 196. Comp. Art. 570—572 din codul Italian.
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CODUL

CIVIL—CARTEA

II.—TIT.

IV.—CAP.

II—Sa IIIL—ARTI.

611—614.

SECȚIUNEA III.
Despre
Art.

vederea în proprietatea vecinului. !)

611.—Unul

din vecini nu

lalt, nici întrun chip, fereastră sau

poate face,

fără consimţământul celui-

deschidere într'un zid comun. (Art.

588 urm. 594, 599, 622 urm. C. C. Art. 675 C. Fr.)
Art. 612.
— Nimene nu poate avea vedere 2) sau ferestre spre vedere,
nici balcoane

sau alte asemenea

asupra

proprietăţei îngrădite

sau

ne-

îngrădite a vecinului seu, de nu va fi o distanţă de 19 decimetre între
zidul pe care se deschid aceste vederi și proprietatea vecină. (Art. 489,
608,

614,

622—623

C.

C.

[..

din

1864

pentru

adoptarea

sistemului

metric nou. Art. 678 C. Fr.)
Deosebire în:
tre vedere şi

1)

lumină,

Autorii franceji (v. Marecade. Il. 629. Laurent. VIII. 35 în fine.
Ducaurroy. ÎL. p. 214) critică această rubrică, şi cu drept cuvânt,

pentru că codul francez nu vorbește numai de vedere (des vues)
ca teestul nostru, ci şi de lumină

(des jours).

Prin

vedere

(pros-

pectus) trebue să înțălegem o gaură sau o fereastră, după cum se
esprimă Art. 611 urm. prin care primim aerul, şi care este în același timp destinată a ne da o privală pe fondul vecin, pe când
lumina (lumen, le jour) are de scop, după cum se esprimă Art.
727 din codul Olandez, numai lumivarea şi aerisirea apartamentelor, fără a ne procura nici o vedere pe fondul vecin: lumen id
est ut colum videretur. (L. 16. Dig. Lib. 8. Tit. 2.) Codul nostru
nevorbind de cât despre vedere, rubrica la noi este esactă şi nu
poate fi criticată. Deosebirea între vedere și lumină era admisă nu
numai în dreptul Roman, dar şi în codul Calimach. (Ant. 620, 622
C. Calim. corespundători cu Art. 475, 476 Austriac.) Vedi și Art.

637 din codul Calimach (488 Austriac), unde se dice: „Cel ce are
dritul ferestelor câştigă numai întrebuințarea luminei și a aerului,
ear privala trebue să fie îngăduită prin osebită alcătuire.“ Comp.
şi Art. 2, Cap. IL, Cod. Caragea—Nu trebue deci să confundăm
servituţile de lumină, dritul ferestelor, după cum se esprimă codul
Calimach, (jus luminum) cu servituţile de vedere propriu dise,
privala după codul Calimach, servitus ne luminibus officiatur (L.
15. Dig. Lib. 8 Tit. 2.)
|
In fine, trebue să distingem servitutea de prospect, jus prospectus, ne prospectus ofțendetur (Dig. loco cit.), care este cea mai
întinsă din toate, și care consistă a împedica pe proprietarul fondului şerbitor de a face clădiri sau plantaţiuni de natură
a micşora
libertatea şi plăcerea, vederei în detrimentul fondului dominant sau
stăpânitor ; „Quod în prospeclu plus quis habet, ne guid ei officiatur ad gratiorem prospectum et liberum. (|. 12 şi 15. Dig. Lib. 8
Tit. 2.) Vedi și legea 3, Dig. loco cit., undese qice: „Est et hac
servitus, ne prospectui olficiatur.“ Această servitute, cea mal oneroasă din toate, cuprinde deci servituţile non edificandi et non altius tollendi. Comp. Demolombe. XII. 578 și 918. Duranton. V. 520.
Laurent. VIII. 254. Vegi şi înfră, p. 112, nota 1, în fine.

Servitute de
prospect,

Greşală de

redacţie.

2)

Şi trebue

adaos

dreaptă,

după

cum

se esprimă tecstul francez, prin

oposiție la vederele piezişe despre care se ocupă Art. 613.

DESPRE

SERVITUTEA

Art. 613.— Nimine

DE

nu poate

VEDERE.—ART.

avea

vederi

611—614.

piezişe

pe

105

proprietatea

vecinului, de nu va fi o distanță de șase decimetre. (Art. 489 urm. 614,

622 C. C. Art. 679 C. Fr.)
Art. 614.— Distanţa de care este vorba în cele două articole precedente !) se socofeşte de la fața zidului, pe care s'a deschis vederea,
şi, de vor fi balcoane sau alte asemenea, de la linia lor cea din afară,
pănă la linia de despărțire a celor două proprietăți. (Art. 680 C. Fr.)

Am vădut s&pră, p. 104, nota 1, deosebirea, care esistă între vedere
şi lumină. Vederea sau privala, după cum se esprimă codul Calimach (Art. 622, 637 și 639) este, pre cât am vădut, o deschidere sau o fereastră prin care primim aerul şi avem în acelaşi
timp putinţa de a vedea dintr'nn loc în altul. Vederea este dreaptă

Vederi.

(Art. 612), când fereastra e deschisă întrun zid

picrige.

paralel cu linia

despărţitoare a ambelor fonduri ; ea este piezișă sau oblică (Ant.
613), când fereastra se găseşte întrun zid perpendicular cu această
linie şi formează cu densa un unghii drept sau aproape drept.?)
Atât la ţară cât şi în orașe (Demol. XII. 530), unul din vecină Vedere inpu
aa

nu

poate

9
să facă nici întrun

:

a

Îmi

j

.

chip, fără consimțământul celuilalt,

aytrun

zid co=

3)oun. Art.611.

fereastră sau deschidere £) întrun zid comun. Aceasta nu este de
cât aplicaţiunea macsimei ; în re communi, potior est causa prohibentis, macsimă care este cu atât ma! aplicabilă în: specie, cu

cât asemene fereastră nu s'ar putea face

laltă jumătate

fără

a zidului care este proprietatea

din vecini. 5)

Aceeaşi
1)

2)

a se

atinge cea-

esclusivă a unuia

a

soluţiune era admisă

şi la Romani;

|

€)

însă

este

de

Acest tecst este vicios redactat, în privihța vederelor piezişe, după
cum vom vede mai la vale. Vedi înfră, p. 109, nota 3.

Demol. XII. 528. Laurent. VIII. 35. Maread6. IL. 631. Mourl. 1. 1782.
Comp. și Aubry et Rau. Il. $ 196, ab înibo, p. 180.—Și de la un

balcon se poate

avea

o vedere

dreaptă

sau piezișă,

după

cum

se

poate cine-va întoarce cu fața spre proprietatea vecină sau nu.
Marcade.II. 631. Demol. XII. 547. Bonachi. Il. p. 299 și 301. Aub.
Rau. II. $ 196, p. 181. Când ambele fonduri sunt situate pe aceeași

linie, vederea

nu

este nici dreaptă nici piezișă.

Demol. XII. 546, 548.

3) Vecinul care consimte la deschiderea unei asemene vederi con- Dobândirea
stitue o servitute pe fondul seu. Dacă vecinul fără a consimţi în vederei sie.
mod espres, n'a făcut nici o obiecţiune, şi vederea a esistat 30de ?
pie
ani, servitutea de vedere fiind continuă și aparentă este definitiv
dobândită prin „prescripţie. (Art. 623.) Demolombe. XII. 531.
Asemene servitute poate ea fi dobândită prin destinaţia pro- Destinația

prietarului? Vegi Demolombe. XI. 371.

e

%
-

——

*) Şi tecstul francez ca și acel Italian adaogă: mâme ă verre dormauil.
Prin această espresiune se înţălege un geam lipit şi legat în aşa,
mod în cât să nu se poată deschide. (Art. 201 a cutumei Parisului.)

proprietara”
”

Se comite .deci esces de putere când tribunalul ordonă închiderea
unor. ferestre, fără a ţine samă că în contestaţie era numai întin-

derea dreptului de vedere, ear nu nimicirea cu deseverşire a acestui drept. Cas. Rom. Bulet. Sa 1 pe 1881, p. 311.
„Eos qui jus luaninis imimittendi non habuerunt, aperto pariete Dreptul Roman.
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IV.—CAP.

11.—S-a

IIL.—ART,

611—614.

observat că această oprire care este absolută emai mult o consecință a dreptului de proprietate, de cât o servitute. Dacă zidul nu este comun, proprietarul poate să facă ferestri în el, con-

fectele do. formânduse Art. 612. 1)
bândirei co.

Proprietarul

”

care a dobândit comunitatea unui

zid (Art, 598)

munităţei poate . el să- desființeze ferestrele stabilite în acest zid înaintea dopentrutrecut,, „
zau

u

.

Gontroversă, bândirei comunităţei? Vedi supră, p. 79, unde se aratăa controversă.>
Vedere

Art.

612-614

prevăd

| parcaptă în rilor, *) tot în interesul
Amt. 612,

Se

poate veesațiunile

o nouă

restricţie la libertatea

vecinătăţei, şi pentru a

şi turburările dintre vecini.

proprieta-

impedica

pe cât

Proprietarul poate

să zidească pe linia de hotar
clădirea sa să fie imediat în
poate, în asemene caz, fără a
cele permise de lege, să aibă

a fondului seu în aşa mod în cât
contact cu fondul vecin, însă el nu
fi dobândit acest drept prin mijloavederi sau ferestre drepte ori pie-

zişe

că ori ce cetăţean

pe fondul

vecin,

pentru

trebue

să fie li-

ber în interiorul seu şi espus pe cât se poate mai puţin la curiositatea indiscretă a, vecinilor săi. O fereastră este într'adevăr
în tot-deauna un loc de observaţiune, şi pe lângă căea ar înlesai
o curiositate indescretă și vecsatorie, apoi ea ar face cu putinţă şi
aruncareaîn fondul vecin a unor lucruri vătămătoare. 5)
comuni,

nullo jure fenestras

immisisse respondi.“

(L. 40. Dig. Lib.

8. Tit. 2.) Comp. şi Art. 1144 cod. Calimach, citat supra, p. 67, nota 2. :
1) Coproprietarul care a înălţat zidul comun (Art. 595, 596) poate
deci să deschidă o fereastră în partea înălțată care este proprietatea lui esclusivă (vedi supă, p. 69. nota 4), însă bine înţăles
conformânduse disposițiunelor Art. 612. Arntz. Î. 1137.—Art. 586
din codul Italian prevede din contra că acel care a înălțat zidul
comun nu poate să deschidă lumini sau ferestre în partea înălțată
|

la care vecinul

n'a

voit să contribue.

Regula distantelor nu

2) Regula distanțelor atât în privinţa ferestrelor cât şi în privinţa plantaţiunelor (Art. 607, 608) (Vedi supră p. 94 ) nu este deci-0 sex-

adevărată
servitute.

vitute propriu disă, după cum'era la Romani, ci o mărginere legală a dreptului de proprietate (Art. 480), care constitue dreptul

Controversă,

comun,

de unde

resultă

că fondul

care a avut

30 ani

ferestre

la

o distanţă mai mică de cât acea legală nu s'a liberat de o servitute

pasivă,

ci a dobândit

din contra o seivitute

activă de vedere.

(Vedi și infră, p: 113.) Marcad€. II. 635. Laurent. VIII. 36-39. Duranton. V. 407. Demolombe. XII. 580 şi autorităţile citate p. 113,
nota 1.—Contră. Arntz. I. 1138. Toullier. II. 534. Curte Orlans.,
D. P. 65. 2. 60. In acest sistem, obligaţiunea proprietarilor de a
nu avea ferestre de cât, la o distanţă oare care de la fondul vecin ar fi o adevărată servitute negativă care ar consista în non faciendo, ceea «ce este inadmisibil, căci, după cum am vădut supri,
p. 8 şi 52,în notat, singurile şi adevăratele servituţi sunt numai

acele statornicite prin voinţa proprietarului (Art. 620

Dreptul Ro-

tu că numai printr'ânsele se modifică
face o derogaţiune la dreptul comun.

man și drep- . $) La Romani,

tul vechii.

se putea

avea din

balcoane şialte lucrări în fondul

urm.), pen-

regimul proprietăţei şi se
|
Lu

contra vederi

drepte sau

vecin, fără a se observa

piezişe,

nici o

|

DESPRE SERVITUTEA DE VEDERE—ART. 611—614,

*
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Pentrua scăpa pe vecini de asemene veesaţiuni reciproce, Art.
612 pune în priucip că atât la ţară cât şi în oraşe,') nici-un vecin nu poate să aibă vedere dreaptă sau fereastră spre vedere,?)
balcoane î) sau alte: asemene lucrări prin care Sar putea vedea în
permanență și cu o destinaţie perpetuă pe fondul vecin, precum
prispe, cerdacuri, balustrade, belvedere, terase *) etc. asupra proprietăței *) îngrădite sau neîngrădite a vecinului său, de nu. va fi
distanţă, însă balcoanele și celelalte lucrări nu puteau să treacă

peste linia de hotar şi să fie aședate pe fondul vecin. V.L. 27. Pr.
“şi L. 9. Dig. Lib. 8. Tit. 2. L. 242 $ 1. Dig. Lib. 50. Tit. 16. Vegi
şi Legea 8 $ 5. Dig. Lib. 8. Tit. 5, unde se dice: „In suo enimalii
hactenus facere licet, qualenus nahil în ali num immittat.“—Vegi şi
Art, 22, Partea II, Cap. 3 din codul Caragea, unde se dice: „Slobod e vecinul să vagă în curtea vecinului;“ și Art. 23 adaogă: „volnic e vecinul să înalțe zid pe locul seu ca să nu vadă vecinul în
curtea sa, afară numai când va avea robire să nu înalțe.“
1)

Teestul

nu

menilor
ţară şi
motive
Toullier

este formal

în această

privință,

însă generalitatea ter-

Art. 612 nu-permite. de a distinge între locuințele de la
acele din oraşe, după cum
a spus-o espres în espunerea de
oratorul Berlier. Demolombe. XII. 560. Laurent. VIII. 41.
D. 1. (partea [) 520. Aubry et Rau. IL.$ 196, p. 181.

*) Ușele de sticlă se consideră ca ferestre, și nu
Art. 612, 613,

cât la depărtarea prescrisă de

pot fi deschise deUşe de sticlă.

pentru că

ele ser- Uşe pline,

vesc la vedere ca și la trecere. Demolombe. X[l. 551 bis. Laurent, Controversă-

VIII. 43 în fine. Cât pentru uşele pline sau de lemn, prin care nu
se poate vedea de cât atunci când ele sunt deschise, de şi cestiunea
pare a fi îndoelnică, totuşi se admite în genere, că ele nu trebu„esec privite ca ferestre, pentru că legiuitorul n'a înțăleş a opri Şi
a restrânge

vederele

accidentale,

ci numai

acele permanente, care

singure supără pe vecin. Laurent, Demolombe,.Joco cit. Aubry et
Rau, Il. $ 196, p. 185. Cas. Fr. D. P. 52. 1. 167.D.P. 66.1.153.

Curte Montpellier și Lyon. D. P.59.2. 185. D.P. 81. 3. 47, C. Rennes şi

Bordeaux. Pand.
Caen,

la 1857.

Chron.pe 1878-1886, II. 24 şi 207.—Contră.

Cosiderentele

Curte

acestei. decisii sunt citate în Demol.

XII. 551 bis. Vedi și Curtea Bordeaux D.P. 74. 5. 454, No. 25.
2) In privința modului cum trebue să fie construite” balcoanele în tesul. V
capitală, vegi în colecţia lui Bujureanu, I. 'p: 943, :944, regula- Coon
a
mentul pentru alinieri şi clădiri publicat încă de la 1848

(Art. 1

în fine), şi nepus nici pănă astădi în aplicare.
|
4) Curte Paris şi Cas. Fr. D. P. 54. 5. 704,No. 45. D. P. 64.1.163.
„

Demolombe. XII. 553, 572, 573. Laurent.
II. $ 196, p. 184.—Curtea din Metz (D.
că Art. 612 nu se aplică la terase, însă
fi admisă la noi, unde tecstul nu vorbeşte
cez, ci de ori ce lucrări care ar face cu

VIII. 55. Aubry et Rau.
P. 49. 1. 296) hotărise
această soluțiune nu poate
de saillies ca acel franputinţă vederea pe fondul

Terase.

„Vecin.—Și locul unde se termină scările catului. (le palier de Pes-

calier) poate fi asemânat unei terase, Cas. Fr. D. P. 73.1. 132
şi Pand. Chron..pe 1870—1877, |. p. 17. _
|
|
3) Prin proprietate nu trebue să înțălegem numai interiorul cui-va, Ce se înţădupă

cum

susțin

unii, ci ori-ce proprietate

în

genere;

vecinul ar putea cere desființarea ferestrelor care ar

așa

da

în cât

lege priu

asupra Proprietate?

CODUL
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o distanță de 19 decimetri între zidul în care se deschid aceste
vederi și proprietatea vecină. 1)
zidului sau acoperemântului
nu

sar putea

vede nimic

seu,

cu toate că prin aceste ferestre

din ceea

ce se petrece

în casa lui. Lau-

rent, VIII. 44. şi 236. Mass6-Verg€. II. $ 329, nota 10. Curte Lyon.
D. P. 66. 2. 17. Comp și C. Bucureşti, Dreptul pe 1882, No. 30.
Codul Italian este formal în această privinţă. (Art, 587.)—Contră,
Marcad€.

II. 633.

Mourl.

IL. 1788.

Demol.

XII. 569,

570.

Toullier.

D. Il. partea I, 528., Pardessus. 204. Jurisprudenţa este tot în
acest sens. Vedi D. P. 49. 1. 297.D. P.63. 1. 145.D.P. 63.2. 75.
Curte Rennes, Bordeaux şi Tribun. Troyes. Pand. Chron. pe 1878
—1886, II, p. 64, 68 şi 207. Proprietarul fondului șerbitor poate el
Ferestrele
practicate în
acoperemânt.

să înalțe zidul? Vegi înfră, p. 114, nota de la p. 113, la fine.
Sunt însă ferestre care: nu sunt supuse restricţiunelor pre-

vădute de Art. 612 şi 613.

Astfel sunt

ferestrele

practicate

acoperemânt (/ucarnes, faîlitres sau fenâtres tabatiâres)
vesc numai la aerisire și luminarisire, fără a procura nici
pe fondul vecin.
Cestiunea se reduce deci lao cestie
Demolombe. XII. 571. Laurent. VIE. 56. Arntz. Î. 1140.

Rau. Il. $ 196, p. 187. D.P. 54.5. 704. D. P. 56.2.9.
Restricţiunile Art. 612,
613

sunt

a-

plicabile şi .
terestrelor practicate
întrun zid
de împrejmuire. Controversă.

Naşte acum întrebarea

în

care sero vedere
de fapt.
Aubry et

dacă legiuitorul, când a prescris pentru

fe-

restre o distanță oare care, s'a gândit numai la ferestrele unei
locuinţi, sau chiar şi la acele făcute întrun zid de împrejmuire?
Cu

toată

controversa

ce esistă asupra

acestui

punct,

majoritatea

autorilor admit că restricţiunele Art. 612 şi 613 privitoare la depărtare sunt aplicabile nu numai la locuințe, dar și la zidurile unei
grădini

sau unui

parc

care ar fi situate pe linia de hotar

a fon-

dului vecin, sau care nu sar afla la depărtarea prescrisă, de lege,
pentru că legiuitorul

pe de

o

parte nu

distinge,

ear pe

de alta,

pentru că ferestrele practicate într'un zid de împrejmuire ar fi tot
atât de jignitoare vecinului ca și acele practicate într'o clădire.
„Mourlon. IL. 1791. Aubry et Rau. Il. $ 196, p. 181. Demante. Il.
533 bis

].

Laurent.
313 n'ar
cuință şi
Vederea
că fondul

VIII. 42, după care restricțiunele prevădute de Art. 312,
fi aplicabile de cât la, ferestrele menite a lumina o lopracticate într'o clădire.
este într'adevăr tot atât de desplăcută pentru vecin, fie
seu este îngrădit sau desgrădit, căci o fereastră sau un

balcon

Cod.

Italian.

Astuparea,
ferestrelor
care există la
depărtarea

legală,

Demolombe.

XII.

este în tot-deauna “un

562.—Contră.

ochiii

Ducaurroy.

neadormit

prin

II, 319

care

se

şi

poate

cineva uita necontenit la vecin, fără a fi vădut, tocmai ceea ce
legea a voit să împedice.—Și ferestrele care dau asupra zidului sau
acoperemântului vecinului sunt supuse distanțelor prevădute de
Art. 612, 613. Vedi nota precedentă.
a
|
In codul Italian, distanţa pentru vederele drepte sau directe este
de un metru şi jumătate, ear pentru acele piezişe de !/, metru.
Dacă

distanţa

legală îşi are ființă, proprietarul

asupra fondului vecin jure dominii ori ce
însă

vre o servitute

în această

privinţă,

va putea

să aibă

vedere, fără a dobândi
pentru

că acei

câre

îşi

esercită dreptul seu de proprietate nu dobândeşte prin aceasta nici
o servitute asupra fondului vecin, de unde resuită că vecinul espus
în mod

legal la o vedere

usa după cum ințălege

de

străină

dreptul

este

în

seu de

tot-deauva

liber

de

a,

proprietate, închidând

DESPRE SERVITUTEA DE VEDERE—ART. 611-614.

109.

In privinţa vederelor oblice sau piezişe, adecă acelor practicate în- Vederi pie:

tun zid perpendicular sau aproape perpendicular cn linia de despărțire a ambelor fonduri, depărtarea este redusă numai la 6 decimetre, pentru că vederele piezișe aduc mai puţină jignire vecinilor,
din causă că observatorul este obligat a se întoarce când într'o
parte, când într'alta spre a putea vedea ceea ce se petrece pe

"0

fondul. vecin. t)

Aceste disposiţiuni nu se aplică la ferestrele deschise
vechie,

ci numai

la

acele

care

au

fost deschise

lucrare a codului actual.
Cum se va măsura distanţa legală?

|

In privința vederelor drepte sau directe

(Art.

sub legea Ferestre des-

după pnnerea În legea vechie.

612),

distanța rea

de 19 decimetre se va măsura de la faţa esterioară a zidului în legale. Art.
care se găsește fereastra, ear dacă esistă balcoane sau alte lu614.
crări care esă afară din zid, de la linia lor cea din afară, şi pănă
la linia de despărţire a ambelor proprietăţi. Punctul de plecare
este fața esternă a zidului sau linia esterioară a balconului, pentru că de la acest punct vederea se esercită asupra fondului vecin.?)
In privinţa vederelor oblice sau piezişe (Art. 613), distanţa de Vederi pic-

6 decimetre se va măsura de la margina

cea mai aproprietă de

vecin a ferestrei sau a balconului și pănă la linia de hotar a
ambelor fonduri. 5) Art. 614 ne vorbind de cât de balcoane şi alte

2:

acea, vedere prin râdicarea unui zid pe margina proprietăţei sale.
Anntz. [. 1142. Laurent. VIIL. 40 în fine. Aubry et Rau. IL. $ 196,
p. 187. Vedi şi supră, p. 103. „Cum eo, qui tollendo obscurat
vicini cedes quibus non serviat, nulla competit actio.“ (L. 9. Dig.
Lib. 8. Tit. 2, de. servitutibus pradiorum urbanorum.)

Art. 28, Partea II, cap. III din codul Caragea oprește din contra Cod. Carade a zidi împrotiva ferestrelor vecinului, fără a observa o depărtare — £C2-

de 12 palme domneşti (un stânjin şi !/,). Această servitute de vedere se dobândea ca şi celelalte servituţi prin esercitarea timp de
10 ani, fără împotrivirea proprietarului fondului aservit. (Art. 4, partea ÎI, cap. 2. C. Caragea.) Disposiţiunele codului Caragea sunt aplicabile şi astăgi în privința servituţilor astfel dobândite sub legea
vechie. Comp. Curte din Bucureşti şi Cas. Rom. Dreptul pe 1874,
No. 72. Dreptul pe 1882; No. 30 și Dreptul pe 1886, No. 16, precum

)

şi Bul:

Cas.

S-a 1 pe

1886,p.9.

—

o

Art, 613, ca şi Art. 612 nu face nici o deosebire între proprietățile Situate. la țară sau în oraşe, şi între acele îngrădite sau
desgrădite. Bonachi. II. p. 301.

Intreaga distanță de 19 decimetre trebue deci să esiste pe fondul
aceluia care se folosește de vedere, aşa în cât vederea sa să nu :

atingă nici o dată o porţiune a fondului vecin de cât peste distanţa legală. Demol. XII. 552. Laur. VIII. 57. Cas. Fr. D. P. 32. 1. 30.
3) Mourlon. |. 1784 în fine. Berriat St. Prix. Cod. Civ. [. 2337. Vedi Inesactitate

şi Demol. XII. 552. Laurent. VIII. 57. Marcad6, IL. 637. Aubryet

„Rau. IL.$ 196, p. 185, nota 23.—De și Art. 614 prevede același
mod de măsurătoare atât pentru vederele drepte cât şi pentru acele piezișe,

cu toate aceste,
!

toți

autorii

sunt

unanimi

pentru

a

de test.

110
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lucrări practicaţe în zidul din care sar esercita vederea, trebue
să decidem, că în ambele casuri, depărtarea legală se va măsura,
“pănă la temelia zidului opus, făcânduse abstracțiune de balcoanele
sau celelalte lucrări care ar esista în acest zid și carear eși din
linia de “hotar afară. (Demolombe. XII. 554.)
DEeosetăȚ lor In caz când ambele proprietăţi ar fi deosebite prin un zid (Art.

prin un zid, 590 urm.) un şanţ (Art. 602 urm.) sau un gard comun (Art. 606),

gard sau șanț linia despărțitoare pănă la care urmează a se măsura distanța legală va trece prin mijlocul acelei despărțituri. !)
Eată însă o dificultate la care poate să deie loe măsurarea
distanțelor legale. Să presupunem că după ce am îngrădit proprietatea mea prin un zid de împrejmuire, am deschis o fereastră
pe fondul vecin la depărtarea, legală. Vecinul meu usând de facultatea ce'i dă legea prin Art. 598, dobândeşte : comunitatea acestui zid, ceea ce produce mutarea liniei de hotar de la linia
esterioară. a zidului la mijlocul grosimei lui, conform soluţiunei
de mai sus, aşa în cât ferestrele mele nu se mai găsesc la depărtarea îngăduită de lege. Cestiunea este. de a se ști dacă, în
asemene

caz,

cumpărătorul

comunităţei

zidului

„ceară desființarea acestor ferestre ? Negativa
oră ce îndoeală,

pentru

tot

zidul în care ferestrele
legal din

capul 'locului

timpul

au
nu

fost

cât

vor

să devie

sau

subsista

practicate,

poate

poate

nu

să

mi se pare afară de
căci

nelegal

clădirea

și

ceea ce a fost
în urma

înde-

plinirei unui fapt posterior. 2)
.

recunoaşte că tecstul cuprinde o inesactitate, și că el nu se poate
aplica de cât la vederele drepte, căci altfel am ajunge la acest
resultat

absurd

că mai

toate

din causă că zidul ar trebui
. vecin prin o depărtare de 6
-oră zidul în care se găsesc
fondul vecin. Distanţa legală
punctul de unde vederea se

vederele

piezişe ar fi

cu. neputinţă,

să fie în tot-deauna despărţit de fondul
detcimetre, pe când cele mai multe
practicate ferestrele este alăturat de
va trebui deci să se măsoare de la
esercită, puţin importă dacă zidul este

sau nu alăturea cu fondnl vecin. In acest sens este redactat Art.
589 din codul Italian, cara astfel îndreptează tecstul francez,

1) Laurent. VIII. 58. Demolombe. XII. 557. Durant. V. 408. Mourlon.
I. 1786. 'Aubry et Rau. II. $ 196, p. 184. Demante. IL. 534.—ln
caz când

zidul, șanțul sau

gardul

mar fi comune,

ci ar fi proprie-

tatea esclusivă a unuia din vecini, : linia despărţitoare a distanței
- legale va fi la estremitatea esternă, sau internă a zidului, şanţului
sau gardului, după cum împrejmuirea va aparţinea aceluia care
deschide

ferestrele, sau celuilalt

vecin.

Demolombe

2) Mourlon. [. 1786 în fine. Demolombe. XII.
Toullier ID. I[.

(partea I)

XII.

558. Durant.

522. Pardessus.

206.

bis.—In urma qărâmărei şi reclădirei zidului,

556.

Demante.

ferestrele

|

V. 411.
II. 534

vor fi însă

„aşezate la depărtarea legală, socotită de astă dată de la mijlocul
- zidului

devenit

comun,

chiar

distanţă mai mică timp de 30

dacă acele

de ani, de

tăței. Demolombe. XII. 559. Demante,

ferestre

la

ar

fi

stat

la o

dobândirea comuni-

Toullier, loco ct.

DESPRE SERVITUTEA DE VEDERE. —ÂRT. 611—614.
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Distanţele prescrise de Art. 612, 613 trebuese observate chiar Deosebirea

în privința fondurilor
unde

care mar fi imediat

alăturate cu

acel de prin fondul

se esercită “vederea, şi care ar fi despărțite prin fondul unuiunui al trei-

de al treile mai îngust de cât distanţa legală, chiar atunci
acest din urmă n'ar avea interes a se plânge pentru că
consimţit la esercițiul acestei vederi. 1)

când
ar fi

Art. 612, 613 nu mai sunt însă aplicabile dacă vederea ar da Doosehirea

pe calea publică sau pe ori ce teren destinat la usul public (Art. prin 0 spradă,
476) (Laurent. VIII. 50. Cas. Fr. D. P. 59. 1. 65), pentru că
cetăţenii sunt liberi de a întrebuința calea publică la toate serviciile la care ea este destinată, cu îndatorire de a observa regulele statornicite de autoritatea administrativă sau comunală. 2)

Aceeași soluţiune este admisibilă şi în privinţa balcoanelor sau Balcoane etc.

altor

lucrări făcute

cu învoirea

autorităței

competințe,

că balcoanele nu sunt de prima “necesitate
A

cât

Când ferestrele au fost stabilite
,
acea

legală,

vecinul

pe

a cărui

cu

toate

ca ferestrele. 3

la o distanță
y
:

proprietate

mai

ele

mică
dau

să ceară desființarea lor, dacă el nu preferă să le închidă
')

|

de Desființarea
erestrelor

poate asedate Iao

rădi- distanţă mai
mică
de cât

Aubry et Rau. IL. $ 196, p. 185. Mourlon. [. 1787. Demolombe.
XII. 564, 565. Demante. Il. 533 bis IL. Laurent. VIII. 45, 46.—

Aceeaşi. soluţiune ar fi admisibilă când

ambele fonduri ar fi des-

părțite prin un teren comun ambilor proprietari, mai
când

acest teren

intermediar

cătră fondurile lor. Demolombe.

mar

fi

XII.

acea legală,

afectat

565.

la nici

ales
un

atunci
servicii,

Comp. C. Montpellier.

D. P. 59. 2. 185 şi Cas. Fr. D. P. 51. 1. 256. C. Bordeaux. Pand.

Pâriod. pe 1887. 2, p. 198.
*) Depărtarea preserisă de Art. 612, 613 nu va trebui. deci obser-.
vată de câte oră ambele fonduri vor fi despărțite prin o stradelă
mai îngustă de 19 sau 6 decimetre. Demol. XII. 566. Armtz. 1.
1141. Ducaurroy. Il. 320. Mareade. II. 632. Aubry et Rau. II. $
196, p. 186. Mourlon. IL. 1788. Laurent. VIII. 47, 48. Cas. Fr. D.
P. 49. 1. 297. D. P. 62. 1.138. D.P.48.1. 157. Idem. C. Bor-

deaux. Pand. Pâriod.

Italian sunt

1887. 2. 198. Art. 587 $ 2 şi 588 -din codul

formali în

această

priviuţă.— Contră. Curtea, Naney.

Râpent. Dalloz. Servitudes. 760. Distanţa, legală va trebui însă observată de câte ori ambele fonduri vor fi despărțite prin un pârău.
care va servi de scurgere la ape. Demolombe. XII. 566 în fine.
Vedi în manualul administrativ al Moldovei, Tom. I, p. 202, închie- Manual advea sfatului din 1842 pusă, pe adresa logofeţiei dreptăţei din acelaşi Al abir
an, ating&toare de înlăturarea impotrivirilor din partea megieşilor
în

la rădicarea de binale pe uliți alăturea, cu ferestrele binalelor de

3)

mai înainte clădite.
Da
Proprietarul este deci liber de a construi la uliţă, cu învoirea autorităței comunale, un balcon sau alte lucrări, cu toate că ele ar
procura. asupra fondurilor mărginite prin calea publică o vedere
dreaptă sau oblică care war fi la depărtarea, legală. Aubry et Rau.
II. $ 196, p. 186, tecst și nota 30. Demolombe. XII. 567. Maread6.
II. 632. Laurent. VIIL 49. D. P. 48. 2. 146.—Contrâ. Solon. Ser-

vitudes. 281. Comp, şi Cas. Fr. D. P. 60. 1. 152,

CODUL

Constituirea,
unei servituți
de vedere.
Titiu, destinația proprietarului.

CIVIL.—CARTEA

I.—TIP. IV—CAP.

IL.—Sa I.—ART,

611—614,

când pe pământul seuori ce clădire ar crede de cuviință.
et Rau. Il. $ 196, p. 188.)
:
Vecinul poate însă să renunţe la dreptul seu, şi să
deschiderea unor ferestre la o depărtare mai mică de
legală, constituind. astfel o: servitute asupra fondului seu.
Această servitute se poate stabili prin titlu 1) (Art.
1) Titlul, de câte ori esistă, face legea
terul și întinderea servituței după

(Aubry
:
îngădue
cât acea
623), şi

părţilor şi determină, -carac-

regulele

generale

de

_interpre-

„tare. (Art. 977-985.) Demolombe. XII. 578. Laurent, VIII. 225,
Comp. Cas. Fr. D. P. 56. 1. 391. Pand. Chron. pe 1878-86. 1. 69.
Astfel, titlul, dacă esistă unul, va determina natura şi specia
servituţei, adecă

dacă

este vorba de o servitute

de lumină, de ve-

dere propriu disă, sâu de prospect (vedi supră, p. 104, not 1.)
Cât pentru
Servitute de
lnmină.

Servitute de
vedere.

întinderea

drepturilor

şi a

obligaţiunelor

care re-

sultă din aceste servituți, ea va atârna de natura servituței care
va, fi fost înfiinţată. Astfel, în privința servituţilor de lumină (jus
luminum), proprietarul fondului şerbitor va putea să facă ori ce
plantaţiuni sau clădiri, fiind obligat numai a lăsa fondului dominant o lumină suficientă pentru ca servitutea să'și poată îndeplini
destinaţia sa. Demolombe. XII. 578, 916. Luminum în servitute

constituta id adquisitum videtur, ut vicinus lumina nostra excipial.
(L. 4 ab initio, Dig. Lib.8. Tit. 2, de servit. proediorum urbanorum.)
In privința servituţilor de vedere propriu disă, ne luminibus
officiatur, titlul va determina cele de mai multe ori depărtarea la
care proprietarul fondului şerbitor va putea să zidească. Comp. L.
"4. Dig. Lib. 8 Tit. 2.—Dacă titlul este însă mut in această privinţă,

depărtarea, la care

proprietarul

fondului

şerbitor va

să zidească se va determina după împrejurări. In lipsă de
împrejurări speciale de fapt, proprietarul acestui fond nu va
zidi, cel puţin mai sus de cât înălțimea ferestrelor, de cât
părtarea prescrisă de Art. 612 şi 613, după cum vederea
dreaptă sau piezișă, pentru că -acela care a concedat unui
dreptul

de a avea

o

vedere

pe fondul

seu, s'a

obligat

putea

ori ce
putea
la deva fi
vecin

cel

puţin

tacitamente a nu face această concesie inutilă şi derisorie,
pând vederea prin construcţiuni. (Argum. din Art. 629 și

astu970.).

„ Demolombe, XII. 578 şi 917. Toullier. D. II. 533. Demante. II.
535 bis IL. Cas. Fr. şi Curtea Montpellier. D. P. 52. 1. 30. D.P.
53. 1. 247.D.P. 55. 1. 212 și 409. D. P. 48. 2.65. Comp. şi Cas.
Rom. Bul. S-a [1 pe 1879, p. 709.—Vedi cu toate aceste Laurent
VIII. 66 și 251—253, după care proprietarul fondului șerbitor ar

putea zidi şi la o distanță mai mică de cât acea legală, sub con-

dițiune însă de a nu împedica nici vederea, nică lumina. (Art. 634.)

—Curtea din Paris (D. P.

Servitute de
prospect.

55. 1. 212) hotărise,

ce e drept,

că

proprietarul supus unei servituţi de vedere mar putea zidi nici la
distanța prescrisă de Art. 612 şi 613, însă această decisiune cu
drept cuvânt a fost casată, pentru că servitutea de vedere nu atrage după sine servitutea non cedificandi sau non altius tollendi.
Awt. 590 din codul Italian prevede că în caz de a se dobândi o
vedere dreaptă prin convenţie, sau altfel, asupra fondului vecin, proprietarul acestui fond nu poate zidi de cât la o depărtare de 3 metri.
In fine, de câte ori titlul va stabili o vedere de prospect (7us

DESPRE

chiar

prin

SERVITUTEA

DE VEDERE.—ART.

destinaţia proprietarului,

aparentă. (Art. 625.) 1)

fiind

611—614.

că ea

este

113
continuă

și

In fine, această servițute se poate stabili și prin prescrip
ţie creseripţie,
(Art. 623), căci proprietarul care a posedat 30 de ani nişte fe- Controrers
ă.
restre la o distanţă mai mică de cât acea legală, ?) dobândeşte
prin prescripţie o servitute activă de vedere, care face pe de o

parte

ca vecinul

să nu

mai

poată cere desființarea acelor ferestre,

chiar în urma dobândirei comunităţei zidului în care ele au fost

practicate,5) ear” pe de alta, ca el să nu mai poată astupa aceste

ferestre

prin

rădicarea

de

clădiri

de

cât “observând

depărtarea

prescrisă de Art. 612, 613, pentru că proprietarul fondului supus servituței nu poate face nimic spre a! scădea întrebuinţarea

sau ai o îngreuea.?)

(Art. 634.)

prospectus), proprietarul fondului dominant va -putea în genere să
se opue la facerea ori cărei construcțiuni sau plantațiuni care ar
fi de natură a restrânge întinderea vederei sau a micşora plăcerea
ei. (L. 12 și 15. Dig.

—

9

')

%)
%)

Lib.

8. Tit.

2.) Demolombe.

XII.

578 și 918.

Duranton. V. 522. Vedi Şi supră, p. 104, nota 1, în fine.— Această
servitute, cea mai oneroasă din toate, cuprinde deci şi servituţile
non cedificandi, sau non altius tollendi, pe când aceste două servituți nu atrag numaide cât servitutea de prospect. Laur, VIII. 254.
Soluțiunea admisă mai sus în privința servituţilor de lumină, de
Destinația
vedere san de prospect constituite prin titlu este admisibilă la proprieta
rucasurile când servitutea resultă din destinația proprietarului, pen- lui,
tru că această destinaţie ţine loc de titlu. (Art. 625.) Demolombe.
XII. 579. Duranton. V. 326. Aubry et Rau. II. $ 252, pag.
559,
nota 11. Toullier D. Il. 533. Arntz. 1. 1146. Cas. Fr. D. P. 55.1.
212.D.P. 58.1. 353. C. Aix. D. P.57. 2.40. Comp. şi Laur. VIII. 253.
Esistenţa ferestrelor fiind un fapt material, poate fi doveaită prin
ori ce soi de probe, .și chiar prin marturi. Laurent. VIII. 65.
Curte din Caen. D. P. 50. 2, 168.
Mourlon. Î. 1796. Aubry et Rau. IL. Ş 196, p. 188. Demante. II.
535 bis IV. Vedi și supră, p. 79.
j
Ducaurroy. Il. 321. Demante. IL. 535 bis II. Marcade. IL. 634, 635.
Mourlon. Î. 1795. Demolombe. XII. 580, 581. Duranton. V. 326.
Duvergier asupra lui Toullier. II. (partea I) 534, nota a. Aubiy
et
Rau. IL. $ 196, p. 188, tecst şi nota. 34, care revin asupra primei

lor opiniuni.

Cas. Fr, D. P. 52.1.30.D.P.

53,

1.

247. D.

P. 48. 2. 65. Veţiși D.P. 67.1. 257, nota 1-2. Cas. Rom. Dreptul pe 1889, No. 7. Comp. şi Cas. Fr. Pand. Chron. pe 1878-188
6.
1. 68.—După Laurent (VIII. 61-63, 66, 236 şi 252),-servitutea de
vedere dobândită prin prescripţie atrage servitutea non cedificandi,
însă numai în oare care limite, aşa în cât Art, 612 şi 613 n'ar
fi
aplicabile

în specie,

ci numai

Art; 634 a cărui aplicare este o ces-

tiune de fapt.—Contră. 'Toullier, loco ciţ. 534. Arntz, 1. 1143-114
5.
Merlin. Quest. Servitudes, $ 3. Veţi şi Al. Degr6, în Dreptul pe
1889,
No. 2. In acest din urmă sens se pronunță și jurisprudenţa belgiană
.
(Vedi Laurent. VIII. 62, nota 1 Și Arntz. [. 1144.) In acest sistem,
proprietarul care ar fi avut 30 de ani ferestre la o distanță
mai
8

»
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- Întinderea,
servituţei dohândite.

CODUL

CIVIIL—CARTEA

U.—TIT.

1V.—CAP.

I.—Sa IU—ART.

Proprietarul care a posedat timp de 50 de
pra unui fond la o distanță mai mică de cât
bândit deci o servitute activă asupra acestui
efectele acestei dobândiri, ele se vor determina
tum preescriptum, Quantum possessum, 1)
Despre, servituţile

de lumină

611—614.

ani o vedere asuacea legală a dofond.
Cât pentru
după regula: fan-

(jours sau jours

de souftrance.)

Ferestrele pentru: lumină (fenestra lucifera) sunt, după cum
am vădut, acele ferestre care au de scop numai luminarea şi aerisirea apartamentelor, fără a ne procura nici o vedere pe fon:

dul vecin.2) (Art. 727 $ 2 cod. Olandez.)
mică de cât acea legală ar fi dobândit numai dreptul
tra, fără a dobândi o servitute activă asupra fondului

de ale păsvecin, aşa in

cât vecinul care ar fi tăcut timp de 30 de ani ar fi perdut dreptul de a cere desfiinţarea ferestrelor, ear nu și acela de a închide
vederea

în fondul

seu prin rădicarea

de clădiri

pe

margina

pro-

prietăţei sale, şi aceasta pentru cuvânt că servitutea de vedere ar
fi neaparentă, și prin urmare, n'ar putea fi dobândită prin prescripție. (Art. 624.) Această părere este însă inadmisibilă, pentru că
însuși legiuitorul califică asemene servituţi de continue și aparente
_(A. 622, 623), de unde resultă că ele pot fi dobândite prin prescripţie.

*

In fine, trebue să observăm că dacă s'a dobândit prin prescripţie un
drept de vedere asupra unui zid de împrejmuire, ceea ce am vădut că

Dobândirea
dreptului de
vedere asupra unui zid
de împrejmuire. Dreptul
proprietarului zidului,

este

cu putință,

cu toată

controvessa ce esistă asupra acestui punct

(Vedi supra, p. 107, nota 5), proprietarul acestui zid va putea să'l
înalțe, întru cât bine înțăles această înălțare n'ar jigni servitutea
care aparţine

proprietarului

fondului

dominant

(Art. 634),

nu poate după 30 de ani să reclame un drept mai
- acel

')

posedat de dânsul,

şi tot ceea

ce ela

căci el

întins de cât

posedat

în specie este

un drept restrâns de vedere asupra zidului, ear nu în fondul vecin. Laurent. VIII. 236. Cas. Er. D. P. 6%. 1. 257.
Proprietarul care ar fi posedat câteva ferestre de o mărime oare
care

nu poate

să deschidă

altele,

nici să mărească

tente, pentru că el n'a posedat dreptul
pra fondului

vecin

pe acele

esis-

nelimitat de a avea asu-

ori ce ferestre ar crede

de cuviinţă.

Laurent,

VIII. 63 şi 236. Cas.Fr.D. P.62, partea, 138 și.D.P. 73.1. 356.
Vedi și Aubry et Rau. II.-$ 253, p. 566. Demolombe. XII. 867.
Remâne însă bine înţăles că servitutea de vedere o dată dobândită prin titlu, prin destinaţia proprietarului sau prin prescripţie
va, avea fiinţă şi în urma dărămărei casei sau a zidului în care ferestrele fusese practicate, aplicânduse la noul zid sau la noua
casă care ar fi fost reclădită în timp util. (Argum. din Art. 601, 636
și 637.) Demante. II. 535 bis III. Laurent. VIII. 64. Demol. XII. 582.
De

asemene,

servitutea dobândită în favoarea

“va subsista și în urma
Art. 637-639
Cod. Calimach.

”

supră,

dobândirei comunităței

unui

zid necomun

acestui

zid. Vedi

p. 113,

„Cel ce are dritul ferestrelor, dice Art. 637 din codul Calimach
(488 Austriac), câştigă numai întrebuințarea luminei şi a aerului“ ;
şi Art.

638

din același codice

adaggă:

unită îndatorirea păzirei lor cu gratii.

„Cu

dritul ferestrelor

Ori carele

va lenevi

este

paza

DESPRE

PICĂTURA

Atât codul francez (Art.
584, 585) regulează prin
înălțimea acestor ferestre.
tecstele respective franceze
neprevădend 'o mărginire
privinţa

STREȘINILOR.—ART. 615.
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676, 677) cât şi acel Italian (Art.
anume disposițiuni modul facerei Şi
Ce trebue să decidem la noi, unde
au fost eliminate? Legiuitorul nostru
a dreptului de proprietate de cât în

ferestrelor de vedere

care

dau

o

privală

asupra

fondu-

lui vecin (fenestre prospective), şi libertatea proprietăţei fiind regula

comună,

trebue

să decidem

că, în lipsă

de tecst,

proprietarul

va putea să aibă ferestre de lumină la ori ce depărtare, şi la ori

ce înălțime

a zidului,

şi chiar pe linia de

despărțire a proprietă-

ței sale. Toată dificultatea va fi numai asupra cestiunei de a se
ști care fereastră e pentru vedere, şi care e numai pentru lumină.
In lipsă de tecst, cestiunea se va aprecia în mod suveran

de cătră instanţele de fond.:) (Comp. şi Bonachi. Tom. II. p. 299.)

SECȚIUNEA
Despre

picătura streşinilor.

Art 615.— Tot proprietarul este

astfel în cât apele

IV.

dator a'și face

din ploi să se scurgă

ear nu pe locul vecinului seu.)
998 C. C. Art. 681 C. Fr.)

(Art.

streșina

pe terâmul

480, 489, 578,

seu,

casei sale

sau pe ulițe,

589,

622—6294,

Ori ce proprietar a unei clădiri, atât la țară cât și în orașe,
trebue să stabilească astfel streşina sau acoperemântul casei sale, 3)
aceasta,.se îndatoreşte

a plăti toată

paguba

pricinuită

megieşilor

=

9

prin acele nepăzite ferestre.“ Numai acel care avea o servitute
de vedere sau de privală nu putea fi silit a închide fereastra cu
gratii. (Art. 639 cod. Calimach.) Vedi supră, p. 104, nota 1, deosebirea care esistă între vedere, lumină Şi prospect,
1) Cas. Rom. S-a [. Dreptul pe 1885. No. 46. Cas. Fr. Pand. Period.
1886, 1, p. 165. Vedi şi Pand. Chron. pe 1870-1877, 1. p. 71, precum şi D. P. 73. 1. 132. Trib. Annecy. Pand. Period. 88. IL. 299.

Soluțiunea, dată de dreptul Roman este conformă dreptului actual : Dreptul Ro-

„Cassius quogue scribit, şi aqua ex adificio urbano noceat, vel a-

gro, vel cedificio rustico,

1 $ 19.
loco cit.
unde se
va avea
din zid

agendum

de fluminibus et stillicidiis.“

man.

(L,

Dig. Lib. 39. Tit, 3.) Comp. şi L. 1 $ 15, 17 şi 21. Dig.
Vegi şi Art. 28 $ 3, Cod. Caragea, Partea 2, Cap. III,
dice: „Cine va zidi împrotiva unui zid orb, atunci, de
robire, să se depărteze pentru picătură cât este afară
învelitoarea; ear de nu are robire, să tae şi streşina cât

trece afară, și să zidească.“
5) Remâne însă bine înțăles că atât streșina cât și țăviile sau-ulucilenu vor putea să treacă pe fondul vecin, căci proprietatea pământului cuprindend în sine atât proprietatea suprafeței, cât și a subfeței (Art. 489), aceasta ar însemna a usurpa dreptul vecinului.

” Vecinul ar putea deci în tot-deauna să ceară desființarea
care ar trece pe fondul seu, afară de casul

țăviilor

când proprietarul lor

p

CODUL
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CIVIL. -—CARTEA

I1.—TIT. 1V.—CAP. II.—Sa IV.—ART. 615.

în cât apele provenite din ploi sau din topirea zepedei, şi ori ce
alte

ape care

se varsă

de

la o casă

“(Demol. XII. 584. Cas. Fr. D. P. 76.
pământul seu, sau pe calea
chiar dacă acest fond ar fi
Rau. II. $ 195), pentru că
ţinut. a primi de cât apele
fără

ca mâna

omului

la altă, precum

zoi

1. 206) să se

şi altele

scurgă

pe

publică, !) ear nu pe fondul vecinului,
situat mai jos (Laurent. VIII. 70. Aub.
proprietarul fondului inferior nu este
ce curg firește din locurile superioare,

să fi contribuit

la aceasta. 2) (Art.

578.)

Cerinţele Art. 615 sunt îndeplinite dacă apa: cade pe fondul
clădirei nu
e obligat a proprietarului clădirei, căcă el nu este ţinut a o reţinea numai de
reţine apa cât pe fondul seu, când pământul are
o scurgere firească. (Arpe fondul seu.
gum. din Art. 578.) Tot ce se cere este ca proprietarul clădirei
să nu facă vre o lucrare care să îngreue sarcina impusă de Art. 578.5)
Proprietarul

ar fi dobândit servitutea protegendi vel projiciendi (L. 2. Dig. Lib.
8. Tit. 2). Demolombe. XII. 585. Mourlon. IL. 1799. Laurent. VIII.
79. Toullier. D. IL. 537. Demante. II. 536. Marcad€. Il. 638.
') Apa se poate scurge pe calea publică prin aplicațiunea regulei care

asigură tuturor cetăţenilor usul uliților şi al drumurilor mari sau

mică. (Art. 476.) Proprietarii trebue însă să se supue în această
privință regulamentelor de poliţie după cum prevede formal Ant.
591

din

codul

Italian. Demol.

XII.

597.

Cas. Fr.D. P. 76.

1.206.

—Vedi Art. 38 din Regul. pentru alinieri și clădiri (Bujureanu ],
p. 946) care obligă pe proprietari a pune ţevii și scurgători la
toate zidirile de la calea publică şi a le cobori pănă la caldarâm.
Vedi în manualul administrativ al Moldovei, Tom. Î. p. 205, porunca
departamentului lucrărilor publice din 29 Noembrie 1849 sub No.
915 cătră eforia capitalei și poliţiei pentru ca toate zidirile de pe
uliţă să aibă uluci pentru scurgerea apei de ploae şpre nesupăvarea, trecătorilor şi ferirea zidirilor de stricăciuni.
Proprietarul locuinţei riverane a unei uliţe poate să împrăștie
pe acea uliţă apele de ploi sau zoile provenite din trebuinţele sale

Regul. din
1848 şi Manual administrativ al

Moldovei.

casnice, fără a avea a respunde de direcţiunea ce le va da mai în urmă

comuna care este obligată a le primi. Cas. Fr. D.P. 87. L. 448,
Disposiţiunea, Art. 615 nu cuprinde însă vre o servitute legală,
după cum din greşală a spus:o Berlier în espunerea de motive,
nici vre o restricţie a dreptului de proprietate, ci numai aplicarea
principiilor generale de drept în materie de proprietate, după care
proprietarul unui fond poate să oprească pe ori şi cine de a face
sau de a arunca ceva pe fondul seu. Laurent. VIII. 69. Arntz.
1. 1149. Demol. XII. 584. Mourlon, Î. 1800. Ducaurroy. Îl. 322.—
Proprietarul este înti'adevăr liber de a face ori ce voeşte pe locul
seu, sub condițiune numai de a nu face să treacă ceva pe fondul
vecin: „În suo enim alii hactenus faceve licet, quatenus nihil în
alienum îmmittal.“ (|. 8 $ 5 în medio. Dig. Lib. 8. Tit. 5.)
3; Demolombe. XII. 586, 589. Mourlon. I. 1799. Demante. Il. 536
bis1. Laurent. VIII. 70. Aubry et Rau. Il. $ 195,p. 179. Toullier.
D. IL. (partea 1) 538. Marcade. II. 638.—In spiritul legei, apa care

2)

se scurge din streșină nu trebue deci să aducă nici o daună ve-

cinului, şi daună ar esista în realitate, de câte ori apa ar pica
prea aproape de un zid străin, De aceea, este de obiceiii de ase

DESPRE

PICĂTURA

STREȘINILOR.—ART,

615.
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„Oprirea de a vărsa apele sale pe fondul vecin încetează, după Incetarea
proibiţiunei.
cum prevede espres Art. 701 din codul Olandez, când proprie- Stabilirea
utarul clădirei a dobândit servitutea de a lăsa apa să se 'scurgănei servituți.
fireşte de pe streşina sa pe un fond străin sau comun !) (servitus
stillicidii recipiendi), sau prin mijlocul unui uluc (servitus flaminis recipiendi). *) Mai mult încă, vecinul care sufere această
servitute poate să aibă nevoe de apa care se scurge pe fondul
seu, în cât el ar putea să oprească pe proprietarul fondului su-

perior

de

a o abate

(servitus

stillicidii

non

avertendi).

Această.

servitute fiind continuă şi aparentă (Art. 622) se poate dobândi
nu numai prin titlu, dar încă prin posesiune de 30 de ani (Art.
623), şi prin destinaţia proprietarului. 3) (Art. 625.)

lăsa o distanță oare care între streşina cașei şi fondul vecin, şi
de a face un pavaj pentru a apăra temelia zidului vecin în contra
degradațiunelor, Laurent. VIII. 70 în fine. Demante. Il. 536 bis Il.

—De

asemene,

locul pe care

se scurge

apa

din streşină ar trebui

pavat de câte ori vecinul ar avea de desupt o pivniță a cărei
boltă ar putea fi surpată prin infiltraţiunea apei. Demante. II. loco
cit. Cas. Fr. Repert. Dalloz. Proprict. 165.—-Proprietarul poate deci
să reţie în puterea dreptului de accesiune apa de ploae care s'ar
scurge pe fondul seu (Vedi supră, p. 24), fiind însă obligat a lua
măsurile necesare pentru ca infiltraţiunea apei să nu pricinuească
daune proprietăței străine care s'ar afla sub acest fond. Laur. VIII. 71.
- Locul ce proprietarul clădirei obicinueşte a lăsa pentru scurgerea Proprietatea
apelor între streșina casei sale și fondul străin va fi cele mai multe locului pe
ori proprietatea sa, esclusivă, însă nici o presumţie legală de pro: care se scurge
„prietate (Art. 1202 $ 2) nu esistă în această privință, pentru că apa. Înudmisibilitatea u-

ori ce presumție legală nu poate să aibă ființă de cât în virtutea nei presum-

unui anume tecst de lege, care în specie nu esistă. Nu poate să țiuni legale
esiste deci în specie de cât o presumțiune simplă (Art. 1203), care de proprie„priv urmare poate fi distrusă prin ori ce dovedi sau presumţiuni tate. Controversă.
contrarii, de pildă prin o posesiune continuă, neîntreruptă, neturburată, publică, şi sub nume de proprietar din partea, vecinului.
- (Art. 1847.) Laurent. VIII. 72. Demol. XII. 592, 593. Cas. Fr. D.

P. 51. 1. 184. Comp. şi D.P. 72. 1. 144.—Contră.

Curtea din Bor-

deaux. Râpert. Dalloz. Servitudes. 792, după care această presumțiune n'ar putea fi combătută de cât prin un fitlu contrar, ceea ce
din toate punctele de vedere mi se pare inadmisibil.
Laurent. VIII. 68, 69. Curtea din Bordeaux. -D. P. 59. 2. 184.
„Cel ce are dritul scurgerei apelor, dice Art. 640 din codul Calimach Art, 640 Cod.
(489

Austriac),

poate

să lese

apa -de

ploae

ca să curgă pe acope-

remântul străin fără oprire, sau prin jgheaburi; are voe de a'şi
înălța- acoperemâtul seu, îngrijinduse însă ca şerbirea să nu se facă
„mai însărcinată, Asemene este dator ca să curăţe la cuviincioasă

N)

vreme omătul clădit, și să păzească în bună stare jeheaburile sale.“
Demolombe. XII. 595. Marcad€. IL. 638 in fine. Awntz. |. 1150.

Laurent. VIII. 69.—Servitutea de “scurgere a apelor de „ploi at
putea însă fi neaparentă, când direcţiunea apelor asupra fondului
pe care ele se scurg ar fi cu totul sub pământ. In asemene caz,

Calimach.

CODUL
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I—TIT.

IV.—CAP.

11.—Sa V—ART.

616—619,

SECȚIUNEA V.
Despre

dreptul de trecere

(stabilit de lege.) ')

Art. 616.— Proprietarul a cărui loc este înfundat, care nu are nici o
eşire la calea publică, poate reclama o trecere pe locul vecinului seu
pentru esploatarea fondului, cu îndatorire de al despăgubi în proporțiune cu pagubele ce s'ar putea ocasiona. (Art. 481, 585, 588,589, 617,

619, 629, 694, 627, 633 urm. 636, 638, 639, 999, 1084 C. C. Art. 682 C.F.)

Art. 617.— Trecerea trebue regulat făcută pe partea ce ar scurta,
calea proprietarului fondului închis, ca să iasă la drum. (Art. 618, 634,

635 C. C. Art.-683 C. Fr.)
Art.

618.—Cu

“ce ar pricinui

toate acestea, trebue a se

o mai

puţină

pagubă

aceluia

alege trecerea
pe al

căruia

prin
loc

locul

trecerea

urmeaza a fi deschisă, (Art. 617 C. C. Art. 684 C. Fr.)
Art. 619.—Acţiunea de despăgubire, în casul prevădut prin Art. 616
este

prescriptibilă ; ear trecerea

trebue

să

deşi acţiunea de indemnitate nu s'ar mai
623 urm. 1890 C. C. Art. 685 C.F.)

Fie care
dul

seu,

urmeze

putea

după

prescripțiune,

admite.?)

(Art. 581,
.

este liber de a lăsa pe vecinii sei să treacă pe fon-

constituind

astfel

o servitute

prin o

convenţiune

parti-

culară.5) Fiind însă că asemene convențiuni presupun o înțălegere
care nu esistă în tot-deauna între vecini, legiuitorul a trebuit să
“stabilească oare care regule pentru a face ca fondurile să nu remâe
neroditoare

din

causa

lipsei

de

tvadevăr ca toate bunurile să
publică

Dreptul Romăr.

se compune

trecere.

din toate bogăţiile

trecere

Trecere
convențională.

pentru

că

bogăţia

particulare.

Veneraţiunea ce Romanii aveau pentru mormintele strămoşilor
lor găsise consfinţirea sa în legea positivă, căci acel care avea un
mormânt întrun loc închis putea să dobândească un drept de
de

la proprietarul

în al cărui

dat, plătindo justă despăgubire.*)

Seurgerea,
zoilor.

Interesul Statului cere în-

fie. esploatate,

fond

Această

mormântul

era înfun-

disposiţiune

specială

servitutea nu se va putea stabili prin prescripţie, pentru că ea nu
se anunţă prin lucrări esterioare. Cas. Fr. D. P. 65. 1. 478.
Ce trebue să decidem în privinţa servituței scurgerei zoilor (jus
cloaca mittende)? Vedi p. 128, nota 3, unde se arată controversa.
") Liste vorba in specie de o servitute legală, ear nu de servitutea convenţională de trecere de care se ocupă Art. 643 din codul Calimach.—-Art. 16 din legea poliţiei rurale vorbeşte atât de servitutea
legală

de trecere,

cât şi de acea

convenţională.

Legea frau-

2) Art. 616-619 au fost modificate şi complectate în Francia

ceză moditi20-26 August

lege recentă din 20-26 August 1881. Această lege mai modifică încă
Art. 602-609 din codul civil. (Vegi această lege în D. P. 82. 4.p.7-9)
3) Proprietarul fondului supus unui drept de trecere care sar eser-

1881.

cita print”un

gang

(couloir)

este în drept

prin o-

de a acoperi acest gang,

dacă lucrările astfel îndeplinite n'ar împedica liberul eserciţiu al
sevvituţei. Trib., Bordeaux. Pand. Pâriod. 88. 2. 119.
3) „Si quis sepulerum habeat, viam autem ad sepulcrum non habeal,

DESPRE

DREPTUL

a fost generalisată

de cătră

DE

TRECERE.—ART.

interpreţii

616—619.

dreptului
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Roman,

şi mai

în urmă de redactorii codului francez, în temeiul interesului general care nu permite ca un fond să remâe necultivat și neroditor
din causa, lipsei de trecere. (Demolombe. XII. 598. Arntz. |. 1151.)
Proprietarul !) a cărui

loc este

înfundat

sau

îuchis, dice “Art.

616, şi care n'are nică o eșire 2) la calea publică, sau la drum, după

')

et a vicino îre prohibeatur, imperator Antoninus cum patre rescripsit, iter ad sepulerum peti precario, et concedi solere:
ut quotieus non debetur, impetretur ab eo, qui fundum adjunetum habeat.“ (1. 12, ab înstio, Pr. Dig. Lib. 11. Tit. 7.) Veţi și L.
14 $ 1. Dig. Lib. 8, Tit. 6, unde se dice: „Cum via publica vel flumanis
impelu, vel ruina amissa est, vicinus proximus viam prestare debel.«
Dreptul de trecere poate să fie cerut nu numai de proprietar, dar și Usutructuar,
de usufructuar, precum şi de toți acei care au un drept real a- Arendaș.
supra lucrului. Curtea de Amiens hotărise că acest drept se cu- Controversă.
vine

şi arendașului

(Repert.

Dalloz.

Serwitudes, 847),

soluțiune este inadmisibilă, pentru că dreptul seu

însă această

este

personal,

ear nu real. (Vegi Tom. Il. p. 428, nota 4.) Arendașul sau chiriaşul nu are deci recurs de cât în contra locatorului, potrivit Art.

”)

1420. Arntz, |. 1153. Laurent. VIII. 74, 75. Demolombe. XII. 600.
Aubry et Rau. Il. $ 243, p. 503. Solon. 316. Cas. Fr. D.P.80. 1.429.
N'ar trebui să credem, după cum susțin unii (Pardessus. 218 și Când locul se
Curte Besangon. Repârt. Dalloz. Servitude, 819), că locul sar so- socotește încoti înfundat numai atunci când ar esista o imposibilitate absolută fuiidat? Ces;tiune de fapt.
de a eși la calea publică, căci se admite în genere că Art. 616 ȘI Spesii diurm. devin aplicabile de câte ori nu se poate eși dintr'un loc la
verse.

calea publică fără inconveniente gruve. (Comp. Art. 593 cod. Italian.)
Tribunalele vor aprecia în mod suveran gravitatea incomodităței
sau a inconvenientelor. Cas. Fr. D. P. 52. 1. 164. Comp. şi D.
P. 79. 1. 460.D.

P. 82.

1. 416. Laurent.

VIII.

76, 79, 80 şi Ante-

proiect. IL. p. 173. Demol. XII. 609. Aubry.et Rau. II. $ 243,p.
503. Comp. şi Curte Rennes. D. P. 80. 2.206.—Astfel, fondul despărțit

de calea publică

prin

un fluviu peste care nu s'ar putea trece

nici cu luntrea, nici prin mijlocul unui pod, ar putea fi considerat
ca înfundat, afară de casul când s'ar putea trece vadul în ori ce
timp.*) Arntz. 1154. Cas. Fr. D. P. 55. 1. 158. Comp. şi Curtea
Bordeaux. Pand. Pâriod. 88. II. 291. Aceeași soluţiune ar fi admDisibilă
in privinţa fondurilor care n'ar avea eşire de cât la drumul reservat pentru conducerea vaselor (Art. 495, 587) (chemin
de hallage), căci acest drum este esclusiv destinat la interesul na-

vigațiunei. Aubry et Rau. loco cit. Laurent. VIII. 77. Demolombe.

XII. 607. Curtea din Bordeaux și Cas. Belg. Râpert. Dalloz. Serzitude. 822 şi D, P. 83. 2. 103.
|
Inconvenientele însă şi greutăţile ce ar înfăţoșa trecerea pentru
eşirea esistentă n'ar putea să facă ca locul să se socotească înfundat, căci art. 616 şi urm,, care consituesc o atingere la dreptul
de proprietate, au de scop înlesnirea esploatărei fondurilor, ear nh

comoditatea persoanelor. Aubry et Rau.

loco cit. $

243. Mourlon.

Fondul mărginit prin un riu navigabil sau plutitor mar fi considerat din contra ca infundat, de câte ori esploatarea s'ar putea face cu luntrea, fără multă,
cheitueală. C. Paris. D. P. 73.2.197 şi Dreptul pe 1883, No. 75. Arntz. 1. 1154.
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CODUL

cum

CIVIL.—CARTEA

IL.—TIT. 1V.—CAP. 1.—Sa V.—ART. 616—619,

se esprimă Art. 617,:) poate reclama o trecere?)

pe locul?)

I. 1801. Demol. XII. 608. Arntz. I. 1154. Comp. şi Cas. Fr. D.P.
80. 1. 456. Mai mult de cât atâta, fondurile actualmente lipsite de
eșire la calea publică n'ar trebui considerate ca înfundate, de câte
ori ar fi cu putință de a li se înlesni o eșire prin mijlocul unor

lucrări puţin costisitoare și ușoare de esecutat.
De -asemene,

fondul

n'ar trebui considerat

Demol.

ca

XII. 608.

înfundat de

câte

ori proprietarul lui ar fi îngăduit de a-trece pe locul altuia. Fondul s'ar putea socoti înfundat numai atunci” când acest drept de
trecere ar fi contestat. Laurent. VIIL.:
77

Strâmutarea
locului de

trecere,

în fine. Demolombe.

XII.

606. Aubry et Rau. $ 243, loco cit. Cas. Fr. Râpârt. Dalloz. Servitudes. 855. Comp. şi Curtea din Pau. D. P. 86. 2. 48.
In fine, trebue să menționăm că proprietarul sau usufructuarul
fondului înfundat ar putea să ceară, după împrejurări, şi sub îndatorirea de a plăti un suplement de despăgubire,ca trecerea primitivă să fie lărgită sau strămutată aiurea, dacă ea a devenit insuficientă din causa desvoltărei sau schimbărei modului de esploatare
a fondului, căci fondul se socotește înfundat de câte ori eşirea
la calea publică este neîndestulătoare pentru trebuințele esploatărei. Judecătorii sunt suveranii apreciatori în această privinţă.
Aubry et Rau. $ 243, loco cit. Demolombe. XII. 611. Laurent. VIII.
SI. Arntz. IL. 1154. Curte Caen. D. P. 59. 2. 199. Comp. şi Cas.
Fr. D. P. 79.

1. 460. D. P. 82.

1. 416.

D. P.

86.92.23.

Fondul se va socoti înfundat, de asemene, de câte ori eşirea la

calea publică va fi periculoasă
prin mijlocul

Cale publică.
Carare.

Efectele
dreptului de
trecere.

unor

lucrări prea

și nu va

putea fi stabilită

costisitoare

față

cu

de cât

valoarea

lui.

Cas.. Belg. D. P. 83. 2. 103. (Comp. şi Art. 593 cod. Italian.)
') Prin eale publică nu trebue să înțălegem numai de cât un drui
național, judeţian sau vecinal (L. p. drumuri din 29 Martie 1868),
ci ori ce loc în genere pe care se îngădue trecerea, de unde

resultă că foudul care are o eşire la o carate nu este înfundat.
Laurent. VIII. 76 bis. Demolombe. XII. 606. Bonachi. II. p. 307. .
>) Proprietarul sau 'usufructuarul locului înfundat poate să ceară numai un drept de trecere pe proprietatea vecină, nu însă și dreptul
de apăducere, adecă de a duce apa la dânsul prin proprietatea, străină, ori care ar fi utilitatea acestei ape. Duranton. V. 418.

—EI

nu poate de asemene

proprietatea

să ceară ca vecinul să” vândă

de veci

locului prin care trebue să se esercite trecerea,

căci nu

este vorba în specie de o espropriare. Proprietarul fondului înfundat nu poate deci să zidească pe fondul şerbitor, nici să aibă fe-

restre pe acest fond de cât în condițiuneie

determinate

de lege.

(Art. 612-614.) EL nu poate de asemene să cedeze trecerea sa
unui 'de al treilea, pentru că el nu are drept la această trecere
de cât din causa înfundăturei. Laurent. VIII. 108. Demolombe. XII.
636,

637.—Proprietarul

fondului

șerbitor

poate

deci

să

esercite

toate drepturile care resultă din proprietate, de esemplu, să facă
plantaţiuni, să” zidească pe locul seu, să deschidă ferestre, şi chiar
să se împrejmuească,

însă sub condiţiune

bine înțăles

de a nu îm-

pedeca și de a nu îngreuea esesciţiul dreptului de trecere. (Art.
616 și 634.) Laurent. VII. 441, VIII. 109 şi 273. Demolombe. XII.
638. Aubry et Rau. II. $ 254, p. 569. Cas. Fr. D. P. 53. 1. 308.
Vedi supră, p. 45, nota 2 și infră, esplic. Art. 634.
3) Sau pe locurile vecinilor, după cum se esprimă tecstul francez, căci

DESPRE DREPTUL DE TRECERE.—ART. 616—619.
vecinilor sei în interesul esploatațiunei
şi Bonachi, Tom. II, p. 398.)

fondurilor

sale. 2

se poate întâmpla ca trecerea să aibă loc pe niai

tăți. Legea

nefăcând

nici o deosbire,
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multe

(Vegi
proprie-

ori ce loc, îngrădit

sau

des-

grădit, fie el al Statului (Cas. Fr. D. P. 48.1. 5), al comunei ori
„a unui particular, a unei persoane capabile sau incapabile, fie el
în comerţ sau afară din comerţ, este supus acestei servituți, pentru
„că este vorba în specie de un interes public. mai presus de cât
.
interesul particular. Astfel, bunurile dotale şi ale domeniului co-Domeniul
covoanei sunt și ele supuse acestei servituţi, cu toate că sunt inali- roauci. L. din.

enabile și imprescriptibile, (Art. 5 L. din 10 Iunie 1884.) Aubryet

Rau. II. $ 243, p. 505. Demol. XII. 615, 615 bis.
După

Laurent

(loco

cif.), n'ar trebui

Laur. VIII. 92,

să se escepteze

nici chiar

1884.

Domeniul

bunurile care fac parte din domeniul public (Ant. 476, 476), întru public. Concât n'ar fi ici o incompatibilitate între destinația acestor bunuri troversă.
şi drepturile reale care s'ar putea esercita asupra lor de cei de
al treile.— Contră. Aubry et Rau. IL. $ 243, loco cit.
i
Am

dis că fondurile

dotale sunt şi ele supuse

cu toate că în princip sunt
să observăm

că barbatul

inalienabile

acestei servituţi, Bunuri

(Art. 1248); trebue

n'ar avea, singur calitatea

însă

do-

tale.

de a constitui

servitutea de trecere, fără concursul femeci şi al justiţiei, (analogie din Art. 1253), pentru că constituirea unei servituţi este o
înstrăinare parţială. Laurent. VIII. 92, Comp. și Cas. Fr. D.P.47.
1. 110. D. P. 64. 1. 140.
Cuvântul esploatare este general

și se

aplică

atât la

fonduri

ru-

Sensul cu-

vale, cât şi la proprietăţile comerciale sau industriale, după cum vântului es- se esprimă formal teestul nou francez modificat prin legea din 1881. ploatare.
Demolombe. XII. 612. Laurent. VIIL. 89, 90. Aubry et Rau. II, g Controvers
ă,
243,

p. 505, tecst şi nota

12.

ori ce fonduri în genere, moșii,

Art.

616

grădini,

și

urm.

cariere,

se aplică

clădiri,

deci la

fântâni

etc. Curte Paris și Chambârry. Trib. Şenlis şi Curtea Amiens. D. P.
54. 5. 701. D. P. 63. 2. 175.

D.P.79.1.

461.—Contră.

Mourlon.

I. 1801 în fine, şi Legentil. Revue pratique, anul 1861, T. XI, p.
113-134, care mărginesc cuvântul esploatare la folosinţa agricolă.
— Proprietarul locului înfundat ar putea să se folosească de beneficiul legei, chiar independent de ori ce esploatare, şi numai peniu a putea umbla pe proprietatea sa, căci, pe de o parte, ni-

mene

nu poate fi silit a esploata

lucrul seu, ear pe

de

alta,

fon-

pe

care

pro- Dreptul pro-

dul înfundat, când ar fi o casă, ar fi schimbat în închisoare. Laurent.
Ante-proiect. II. p. 174. Berriat St. Prix. [. 2342.
|
Ce trebue

se

decidem

în privinţa

reparaţiunelor

prietarul nu le ar putea face fără a trece pe fondul vecin? Pro- prietarului
prietarul locului înfundat poate el în basa art. 616 Şi urm. să infundat de
a
treacă pe fondul vecin pentru a face la imobilul seu reparațiile de qui E
întreţinere,

când

se constată

în

fapt

necesitatea

acestor

Yepara- pentru

repațiuni şi neputința de a fi făcute fără a tuece pe locul vecinulu
? rarea imobii
Afirmativa a fost admisă atât de tribunalul de Ilfov cât și de Cur- Gl
Set
tea noastră supremă (Vedi Dreptul pe 1882, No. 24), și această,
”

soluţiune,

formal

admisă

priv

At.

592

din codul

Italian, se vede

admisă în Francia de Duranton (V. 316) şi de Pardessus (Servi-”

tudes,

228), mai

ales pentru

orașele şi suburbiile lor, unde

împrej-

muirea este silită (Art. 600), şi unde zidul profită tuturor vecinilor. (Vegi și supră, p. 64.) Quod tibi non nocet, et alteri

prodest,
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CODUL, CIVIL.—CARTEA IL.—TIT. IV.—CAP. IL.—S-a V.—ART. 616—619.

O eeecon-

Această servitute esistă în virtutea legei, sau mai bine dis, a,

tute legală. necesităţei,

ear

nu în virtutea judecăţei,

ori a convenţiunei

păr-

ților. Ceea ce se determină întradevăr prin judecată sau prin
convenție, nu este însuși dreptul de trecere, ci cătimea despăgubirei şi eserciţial servituţei. ')

Casuri în care

Pentru

ca Art. 616 și urm. să fie aplicabile, se cere

ca ori-

este aplicabil.gina înfundăturei să fie necunoscută, sau ca locul să fi fost înProducerea fundat prin caz fortuit, ori prin forţă majoră, de pildă, prin surînfundărei

prin faptul parea pămutului,

năvălirea

.

apelor,

.

schimbarea

de albie a unui

broprietaru- riu, strămutarea sau îndreptarea unui drum etr., căci nimine nu
se poate infunda singur prin fapta sa şi să im pue astfel o ser-

vitute proprietăților vecine.
De câte ori deci un loc a fost
înfundat și închis prin faptul proprietarului, de pildă, prin rădi-

carea unei clădiri de a curmezișul drumului (Cas. Fr. D. P. 70.
1. 421), prin

o vândare

sau

împărţeală,

prin

un

schimb

ete.,

de

atâte ori, servitutea legală nu va avea loc, ci trecerea va trebui
să se procure, după cum prevede formal Art. 595 din codul Italian,
de cătră părțile contractante pe locul lor neinfundat, şi aceasta
chiar fără nici o despăgubire. ?)
Despăgubi[n toate celelalte casuri, adecă, când locul n'a devenit înfundat

pere, prin faptul proprietarului, sau când cel puţin origina înfundățurei
cărui
fond seeste

necunoscută,

dreptul

de trecere pe proprietatea,

altuia

nu

se

esercită
te- sa putea dobândi de cât sub îndatorirea de a despăgubi pe proprietarul

pe a cărui

fond

el se esercită.

Această

despăgubire

se

va hotări prin esperți (Art. 211 urm. Pr. Civ.), dacă părţile nu
se pot înțălege asupra ei. 5) Ea se va regula în proporţiune cu
facile concedendum.

Mai vedi încă în acest sens: Râpânrt. Dalloz. Ser-

vitudes. 810, 811. Merlin. Tour dechelle. Ş 2. No. 1. Tom. 17. p.
737. Comp. şi Curtea, Agen. D. P. 62. 2. 150.—Contră. Laurent. VIII.
121-124. "Toullier. D. II (partea 1.) 559. Demolombe, (XI. 424),
care recunoaşte însă că această soluţiune
cest din urmă sistem, dreptul de trecere,

e prea riguroasă. În ape fondul vecin pentru

vepararea imobilului înfundat, (serzitude du tour de V'echelle) v'ar
putea fi stabilit de cât prin titlu. Vedi Toullier. D. II. loco cif. 559.
1) Laurent. VII. 74, 97, 99. Demol. XII. 635.—Contră. Valette citat
de Mourlon (ÎL. 1805), după care servitutea de trecere ar avea
loc de cât de ia conferirea ei, fie prin convenţie, fie prin hotărire
judecătorească, ceea ce este inadmisibil, pentru că atunci servitutea n'ar mai fi legală.
:) Monrlon. [. 1806. Arntz. |. 1154 in fine. Laurent. VIII. 82—85.
Demolombe. XII. 602, 605. Mareadâ. II. 643. Demante. IL. 537 bis

I. Ducaurroy. II. 325. Toullier. D. II (partea I) 550. Duranton. V.
420. In acest sens se pronunță şi jurisprudenţa. Vedi D. P. 6.1.
337. D. P. 62.
51. 2. 244. D

i.

Plata ebeltu-

elelor,

5)

1. 161. D. P. 61.
P.70. 1.491.

2.

166.

D.

P.

60.

1.

176.

D.

P.

Cheltuelele espertisei vor privi de sigur pe acela în a cărui interes

ea se face, adecă pe proprietarul infundat.

Demolombe. XII. 630,

DESPRE DREPTUL DE 'TRECERE.—ART, 616-619.
pagubele ce trecerea poate
dee, ear nu în proporţiune

123

să pricinuească aceluia care trebue so
cu folosul ce aduce drumul proprieta-

rului înfundat. 1)
Legea conferind proprietarului unui loc înfundat dreptul
trece

pe

fondurile

vecine

numai

din causa

unei

drept nu mai poate fi cerut când fondul încetează de a
dat, fie prin

deschiderea

unui

drum,

fie prin

îndată ce societatea

nu

mai

acesttuecere. Con-

fi înfun-

alăturarea la

are interes

ca să

troversă.

fondu-

rile înfundate a unui fond care are o trecătoare la calea
căci

de alncetarea servituţei de

necesități,

publică,

esiste

o tre-

cere silită, servitutea nu mai are' rațiune de a fi. %) .
Această servitute încetează, chiar dacă ea ar fi fost. esercitată
maj bine de 30 de ani, şi dacă despăgubirea ar fi fost plătită,

Această despăgubire n'are nevoe să fie prealabilă, (Art. 481 Prealabilita-:
C. C. şi 19 Const.), pentru că nu este vorba în specie de o es. tea despăgu-

propriare. (Argument din Art. 619, după care trecerea trebue să Pot

urmeze

înainte, cu toate

Apoi, osebit
lege,

de Art.

că acțiunea în despăgubire ar fi prescrisă.)

619, servitutea

ea este anterioară

”

de trecere fiind stabilită de

despăgubirei

care se

regulează

în

urmă

prin convenție sau prin judecată. Deci, despăgubirea nu este prealabilă. Laurent. VIII. 73, 96, 97, 106.—Contră. Demolombe. XII.
631. Duranton. V. 429, nota 2. Solon. Servstudes. 320.
Din împrejurarea că despăgubirea nu este prealabilă resultă că Ficsarea su-

judecătorii,

în

loc

de a

hotări

o sumă

ficsă

valoarea, scăderei fondului, pot să hotărească

plătească pe fie care an, cât timp
VII.
după

va

ţinea

care să represinte apei pentru

o sumă

tare

să se Gonrnouă

servitutea. Laurent.

98. Cas. Fr. D. P. 46. 1. 325.—Contră. Demolombe. XII. 632,
care judecătorii ar trebui să hotărească o dată pentru tot-

deauna o sumă care să se plătească în mod

prealabil.

.

NR

Obligațiunea impusă proprietarului înfundat de a plăti o des- Indivizibilipâgubire drept preţ al trecerei ce i se conferă nu este nici inqi- tate: NOsolivisibilă, nici solidară. Cas. Fr. D. P. 46. 1. 325. Laurent. Joco cit.
Se poate

întâmpla

ca despăgubirea,

....

să fie reciprocă, de esemplu, Despăgubire

când mai multe fonduri sunt în același timp și dominante și șer- FeCibrocă.

bitoare. Laurent. loco cit—Nu este deci esactde a se dice, după
cum făcuse curtea din Metz, că, în asemene caz, despăgubirea nu

')
:)

are loc; de aceea această decisie a fost casată. (D. P. 65. 1.281.)
Se poate deci ca vecinul să nu dobândească nici o despăgubire,
Și aceasta se va întâmpla de câte ori el nu va proba că trecerea
îi pricinuește vre o pagubă. Demolombe. XII. 627. Damante. II.

573 bis III.—Vegi cu toate aceste, Cas. Fr. D. P..65. 1. 281.

Aubry et Rau. II. $ 243, p. 508, tecst şi nota 33. Arntz. L. 1159.
Laurent. VIII. 110—112. Maread6. II. 642. Demante. IL. 539 bis
II. Toullier. D. II. (partea 1.) 554. Solon. 331. Art. 596 din codul
Italian și 718 din codul Olandez sunt formali în această privinţă.
—Contră. Demolombe. XII. 642. Duranton. V. 435. Curte din Aix şi

- Grenoble. D. P. 45. 4. 479, No. 17. D. P. 50. 2. 8. După acești
autori, trecerea o dată ficsată va urmia a avea fiinţă inainte, de şi nu

maj este nevoe de densa, pentru că toate servituţile ar fi stabilite
într'un interes de perpetuitate, ceea ce nu mi-se pare admisibil,

fiind că servituțea legală de trecere are o causă vremelnică.
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CODUL CIVIL.—CABȚEA II, — ȚIT. 1V.—0AP, 11.—Sa V.—ART. 616-—619,
„remăn6nd

ca o parte

proprietarului: care

din -această

ar fi plătit-o,

despăgubire
căci reținerea

să

fie

restituită

despăgubirei

în-

tregi ar fi fără causă în urma încetărei servituţei. !) .
_ ImpreseripDreptul proprietarului înfundat de a cere o trecere pe fondul

aici, vecinului este impreseriptibil, după cum prevede formal Ant. 718
a cere tre- din codul. Olandez, şi poate

“€%

fi esereitat ori şi când,

un ne-uz de 30 de ani, pentru că nu

se poate

chiar

după

prescrie contra

interesului public, şi ştiut este că dreptul de trecere sancţionat
de Art. 616 urm. este de interes general. ?)
Preseripţie.
Acest drept aparţinend proprietarului înfundat în virtutea legei,
nu poate fi dobândit prin usucapiune, căci nu pot să dobândesc
ceea ce am de mai înainte. 3)

Dobândirea

Modul însă de a esercita acest

piune
a eser-pe unde

drept

şi determinarea locului

trecătoarea trebue să se esercite, pot fi dobândite, după

cițiului drep- părerea generală, prin posesiunea de 30 de ani. Această prestroversă. Cripție ţinend loc de convenție, ar rădica deci, după unii, pro-

prietarului pe a cărui fond trecerea este stabilită dreptul "de a
cere ca ea să se esercite pe fondul altuia, sau pe o altă parte

a propriului seu fond. 4)
1) Arntz. I. 1159. Laurent. VIII. loco cif. şi 113. Aubiyet Rau. loco
ciț. și autorităţile din nota precedentă. Adde: D. P. 64. 2. 33,
colona1. D. P. 69. 2.49.D. P. 70. 5. 326, No. 9.—Coutră. Cas.
Yr.D. P. 48. 1.6. D. P.72.1.259. D.P. 75.1. 124
și 480. Vedi
şi D. P. 78. 2. 117. D. P. 45. 2. 160. D. P. 64.2. 33, colona 2.—

5

—

Sa ivit divergință asupra modului de restituire a despăgubirei
(vegi diversele sisteme în Demolombe, XII. 643), însă modul cel
mai simplu va fi de a se împărți despăgubirea în anuităţişi de a
se lăsa proprietarului fondului şerbitor atâte anuități câţi ani s'a
esercitat servitutea pe fondul seu. (Laurent. VIII. 113.)
Laurent. VIII. 100 și Ante-proiect. II. p. 175. Marcade. II. 640.
Demol. XII. 614 bis. Demante. IL. 539 bis II. Arntz. I. 1156.
Aubry et Rau. II. $ 243, p. 507. Berriat St. Prix. |. 2351.
5) Arntz. IL. 1156. Marcad6. II. 640. Laurent. Ante-proiect. Il. p. 175.

:)

Cas.

Fr. D. P.48.

1. 6. D.P.

72.

1. 259.

D. P.75.1.

194 şi 480.

D. P. 81. 1. 71. D. P. 87. 1. 303 şi Pand. Chron. pe 1878-1886.
1. 167. Vegi şi D. P. 61. 5. 452, No. 17. Marcad6. 11. 642. Demol.
XII. 624. Demante. II. 538 bis III. Aubry et Rau. Il. Ş 243, p.

508, tecst și nota

31. Toullier. D. II. 553.—Art. 685 francez mo-

dificat prin legea din 1881 este formal în această privinţă.— Contră.
Laurent. VIII. 101—103. Vazeille. Prescription. IL. 409. Curte din
Paris. D. P. 61. 5. 454, No. 18. Art. 705 $ 2 din Ante-proiectul
de revisuire admite formal această din urmă soluțiune.
Părerea generală combătută de Laurent, şi care în adevăr nu
este la adăpost de ori ce critică presintă dificultăți serioase pentru
casul când fondul pe care s'ar esercita trecerea ar fi un fond dotal.
Veţi Laurent. VIIL. 104. Aubry et Rau. Il. loco cit., nota 30. Demol. XII. 625 şi Cas. Fr. D. P. 47.1. 110.-—Această părere generală
este în ori ce caz prea absolută, căci proprietarul fondului şerbitor va putea în tot-deauna să ofere un alt loc de trecere pe

DESPRE

DREPTUL

DE TRECERE.—ART.

616—619,
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Remâne însă bine înţăles că proprietarul pe a cărui fond tre- Aplicarea.
cerea ar fi fost esercitată, chiar mai bine de 30 de ani, este liber Art, 634.
de a cere, în condiţiunele determinate de Art. 634, strămutarea

trecătoarei pe o altă parte a fondului seu. 4)
Dar

dacă

dreptul proprietarului

înfundat

de a

cere

o

trecere Prescriptibi-

pe fondul vecinilor este imprescriptibil, acțiunea pentru regularea litatea
acţiudespăgubirei, care aparţine vecinului din causa daunei produsă nei de despăgubire.
prin trecerea pe fondul seu, este din contra susceptibilă de a se Art. 619.
stânge prin inacțiunea vecinului timp de 30 de ani. *) (Art. 619
şi 1890.) Prescripţia va începe a curge din diua în care acţiunea
în regularea despăgubirei s'a născut, adecă din diua în care proprietarul înfundat a început a esercita trecerea jure servitutis,
ear nu din (liua regulărei despăgubirei prin convenţie sau prin
judecată, căci altfel Art. 619 ar fi de prisos, de vreme ce prescripția

dreptului de a cere plata. unei

creanţe

lichide

ar

resulta

în deajuns din Art. 1890. 3)
Trecerea va trebui să urmeze înainte, cu toate că acţiunea, în
despăgubire din partea vecinului n'ar mai fi admisibilă din causă,

că ar fi prescrisă, pentru
că prescripțiunea

face să se presupună,

plata despăgubirei sau remiterea ei. Legiuitorul s'a esprimat; formal în această privință, pentru că despăgubirea pare a fi o sarcină

corelativa a servituței,

Dacă părţile nu se înţăleg între ele, trecerea de care vorbeşte
Art. 616 se va -regula de justiţie,*) în specie, de cătră judecătorul
fondul seu, în caz când

stabilirea primitivă

a trecerei ar fi devenit

prea împovorătoare pentru dânsul, sau Par opri

')

de

rațiunele folositoare. Vedi înfră și esplic. Art. 634.

a

face repa-

Pe unde și
cum trebue
să se reguleze trecerea?

Art.

617, 618.

Aubry et Rau. IL. $ 243, p. 508, nota 31 în fine. Demol. XII. 891
și 905. Laurent. VIII. 94,102. Vedi şi esplie. Art. 634 în fine,
*) Şi la Romani, dreptul de a plăti despăgubirea se putea prescrie Dreptul
Roca ori ce acțiune în genere. [. 3. Cod. Lib. 7. Tit. 39.
mân,.
5) Arntz. IL. 1157. Laurent. VIII. 100, 106. Ducaurroy. Il. 326. Demolombe. XII. 634, 635. Pardessus. 224: Demante. IL. 539 bis |

Aubry et Rau. II. $ 243, p. 507. Maread€. IL. 641.—Contră. Valette

şi Mourlon. I. 1804, 1805. Vazeille. Prescriptions. L. 409.
Dacă trecătoarea ar fi fost esercitată cu titlu de simplă îngăduire, înainte de a fi locul infundat, prescripția nu va începe a
curge de cât din diua, când producânduse înfundătura, trecerea ar
fi fost esercitată jure servituiis. Arntz. |. 1157. Aubry et Rau. Il.
„—$ 243, p. 507, nota 27. Demol. XII, 635 bis. Laurent. VIII. 107, bis.
*) Judecători
-pe lângă
i, determinarea loculuipe unde trecerea urmează a fi esercitată, vor trebui să mai determine încă, după împrejurări, celelalte condițiuni ale trecerei, adecă lărgimea şi direcțiunea drumului, modul
lare, cn trăsura sau cu

cum are să se facă trecerea, pe jos, cacotiuga, precum şi dacă trecerea, este des-

tinată pentru persoane, sau numai pentru vite: veluts Quo genere
vehiculi agatur, veluti ut equo duntazat, vel ut certum pondus ve-
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CODUL,

CIVIL.— CARTEA

IL—TIT,

IV.—CAP.

VI.—Sa

1 —ART.

621, 622,

de ocol, în prima instanță (Art. 56 -$ 4. L. din 9 Martie 1879),
şi de tribunal în apel, pe fondul san pe fondurile !) care ar fi mai
aproape de calea publică, căci astfel se va pricinui mai puţină
atât

pagubă

fondului

proprietarului

şerbitor

cât şi acelui infundat.

Această regulă nu este însă absolută, căci judecătorii, suverani apreciatori în această privință, sunt liberi de a se depărta de la
deasa, după împrejurări, hotărînd trecerea printr'un alt loc care
ar lungi calea, însă care ar pricinui o mai mică pagubă aceluia
pe-a

căruia

a, fi deschisă. 2) Cuvântul regulă,
loc trecerea urmează

juns

că sunt

în dea-

617, dovedeşte

găseşte în Art.

adecă în genere, care se
și escepții.

Această disposiție -este o aplicaţiune a principiului care voeşte
ca servituţile să fie esercitate cu moderaţiune (Civiliter uti) și
fără a întrece trebuinţele acelora în folosul cărora ele sunt stabilite. (Arntz. I. -1155.)
CAPITOLUL

Despre servituţile

Da

III.

stabilite prin faptul omului.

" SEOPIUNEA 1.

|

Despre osebitele feluri de servituţi ce se pot stabili asupra bunurilor.
1* Despre

diversele

specii

de

servituţi.

Art. 621.—Sesvituţile sunt stabilite sau în folosul clădirilor, sau în
folosul pământului.—Cele de felul dintăi se numesc urbane, chiar când
clădirile pentru care servituţile sunt instituite se vor afla nu numai în
oraș, dar şi. la ţară; cele de al doile fel se numesc rurale. (Art. 687 C. >.)
Art. 622.—Servituţile sunt sau continue sau mecontinue: Servituţile
continue sunt acele al cărora, eserciţiii este sau poaţe fi continuii, fără
să aibă trebuinţă

de

faptul

actual

al

omului:

ast-fel

sunt:

apăducele,

scursurele apelor, ferestrele şi altele asemenea. Seyvituţile necontinue
sunt acelea care au trebuiuță de faptul actual al omului spre a fi eser-

Esistenţa mai
multor prescripţii deosebite.

hatur, vel grez ille transducatur... (L. 4. $ 1. Dig. Lib. 8. Tit. 1.)
Demolombe. XII. 623. Comp. Art. 643—645 cod. Calimach.
1) Se poate întâmpla ca trecătoarea să se esercite pe mai multe fondură care ar aparţinea la mai mulţi proprietari. In asemene caz,
vor esista atâte prescripţii deosebite a, acţiunei în despăgubire câte
fonduri deosebite vor fi, căci dreptul unuia din proprietari este
independent

2) Demolombe.

de dreptul

celui-lalt.

Laurent.

VIII.

107.

XII. 621, 622. Toullier. D. II (partea 1) 548. Durant.

V. 423. Cas. Fr. D. P. 79. 1. 460 urm. Vegi și.D. P. 59. 2.38.—

Vecinul pe a cărui loc trecerea ar fi nai scurtă (Art. 617) ar putea deci să susţie că trecerea pe locul altuia, deşi mai lungă, ar
fi însă mai puţin păgubitoare. (Art. 618.) Laurent. VIII. 93. Duranton. V. 423, 425. Ducaurroy. II. 324. Demolombe. XII. 618. Vedi
şi legea

12, Pr. în fine,

Dig.

Lib.

11. Tit.7, unde

se dice:

„Pro&-

ses etiam compellere debet, justo pretio. iter ei prestari: îta tamen, ut judex de oportunitatea loci prospiciat, ne vicinus magnum patiatur detrimentum.“

SERVITUȚI STABILITE PRIN FAPTUL OMULUL.—ART. 621, 622,
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citate; ast-fel este dreptul de trecere, de a lua apă din fântână, de a
paşte vite și alte asemenea. (Ast. 611 urm. 615, 616-619, 636 urm,
639 urm. Art. 688 C. Fr.)
Servituţile sunt aparente
acelea care se cunosc prin

sau neaparente. Servituţile aparente sunt.
lucrări esterioare, precum: o ușă, o ferea-

stră, o apăducere; servituţile neaparente sunt acelea ce n'au semn esterior de esistenţa lor, precum, spre esemplu: proibiţiunea de a zidi pe un

fond,

sau

de a nu

zidi

de cât pănă la o înălțime determinată. (Art. 611

urm. 623 urm. 627, 636 urm. 639 urm.

1349 C. C. Art. 689 C. Fr.)

Servituţile sunt: 10 urbane sau rurale; 20 continue sau necon-

tinue ; 3% aparente sau neaparente;

1* Legiuitorul împarte mai

4% positive sau negative.

întăi servituţile

oraș) şi rurale (rus, ţară), după cum

nu 0 clădire.

în urbane

(ubs, Servitaţi ur

fondul stăpânitor 1) este Sau rale. Lipsă

Servituţile urbane (orășănești, după cum se esprimă de interes.

codul Calimah) sunt acele stabilite în folosul clădirilor, fie aceste clădiri situate nu numai în oraşe, dar chiar și la ţară.?

Servituţile rarale (moșienești) sunt acele

stabilite în folosul pă-

mentului. Această divisiune nu mai are astădi nici un interes,
De aceea, ea nu se mai vede reprodusă nici în codul Italian, nici
în acel Olandez. 3)
20 Legiuitorul împarte apoi servituţile în continue şi neconti- Servituţi conae
.
A
>

tinne sa
nue, *) Servituţile sunt continue când ele procură fondului domi-; necontiia
e.

1) Nu se are deci nici o dată în vedere natura fondului șerbitor.
*) Cuvântui urban nu esclude deci clădirile de la ţară. „Adificia urbana quidem predia appellamus : coterum, et si în villa cedificia
Sunt,

eque

servitules urbunorum

praediorum constitui possunt.“

(L,

1. Pr. Dig. Lib. 8 Tit, 4.) Comp. şi L. 198. Dig. Lib. 50. Tit. 16.
*) După Art. 619—622 din codul Calimach (474—477 Austriac), ser- Codul Calivituțile sunt moșienești sau orășenești, după cum fondul stăpânitor mah şi drep-

este destinat la o esploatare rurală sau urbană.—
La Romani, ser- Contre

vituțile erau rurale (servitutes pradiorum rusticorum) sau urbane
(Servitutes pradiorum urbanorum), după cum ele erau alipite de
pământ, sau numai de superficia lui (superficies), adecă de ori ce
clădire: Servitutes prediorum alice în solo, alice în superfice consistunt. (L. 3. Dig. Lib. 7. Tit. 8.) Astfel, dreptul de trecere era
tot-deauna

o seivitute

rurală,

cu toate

că ar fi fost constituit pen-

tru usul unei clădiri, pentru că el subsistă şi se esercită pe
pământ (în solo consistit). Marcade. Il. 648, Ducaurroy. II. 342.

Demolombe. XII. 705.

Berriat St. Prix,

1. 2356.

'Toullier. D. II,

(partea 1), 596, nota a.—Vedi cu toate aceste, Van Wetter, Dreptul
Roman, I. $ 223, după care servituţile urbane ar fi ca şi astădi,
acele stabilite în folosul unei clădiri, ear sevvituţile rurale, acele
stabilite în folosul pământului. Vedi asupra acestei controverse
Ante-proiectul codului Japonez elaborat de Boissonade, I. 452. Ori
cum ar fi, această distincţiune avea la Romani rațiunea de a

fi din punctul de vedere al modului

de dobândire şi de stângere

al servituţilor, care nu era același, pe când astădi, această distincțiune este lipsită de ori ce interes.

*) De și această distinețiune însemnată nu se vede
mane,

totuși ea resultă din

interpretarea

legei

în tecstele ro-

14,

Dig, lib. 8

”

-
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CODUL CIVIL.—CARTEA I.—TIT. IV.—CAP, I1.—S-a L—ART. 621, 622,
nant

un folos

permanent,

sau

fondul șerbitor, prin singură

grevează

fără

disposițiune

nici

o

întrerupere

a locurilor, fără

ca să

fie nevoe de cooperarea sau de fapta actuală a omului.) Servituţile sunt din contra necontinue. sau discontinue, când pentru a
fi folositoare fondului stăpânitor san dominant, ele au nevoe de
conlucrarea sau de faptul actual al omului. (Comp. Art. 292 din
Ante-proiectul de revisuire al codului japonez.)
Esemple de
Servituţile continue cele mai de căpitenie sunt: apăducele, sau,

servituți <en-gupă cum se esprimă Art. 734 din codul Olandez, dreptul de a con-

-

duce apa
scursoarea
615), care
Calimach
şinei sale

pe fondul seu făcând-o să treacă pe proprietatea altuia,?)
apelor de ploae peste hotarul proprietăţei sale (Art.
consistă, după cum se esprimă Art. 620 lit. e din codul
(475 -Austriac), în dreptul de a scurge picăturile strepe loc străin, 5) vederele drepte sau piezișe pe pro-

Tit, 1. Vegi și I.. 28. Dig. Lib.8. Tit. 2, unde se dice: „negae enim
habet perpetuam causam quod manu fit.“ Comp. Ducaurroy: Îl. 343.
" Demolombe. XII. 706. Bonachi. Il. p. 318.') Servitutea este continuă, deși ea nu funcționează necontenit, precum
este,

de pildă, scurgeiea apei

de pe acoperemântul caselor, care

are loc de cât atunci când plouă, destul

este

ca

nu

posibilitatea
de

a funcţiona să fie continuă. Mai mult de cât atâta, servitutea nu
încetează de a fi continuă, deși esercițiul ei ar fi de fapt. întrerupt

un timp

mai

lung

sau mai

scurt prin

niște piedici care

n'ar

putea, fi rădicate de cât prin mâna omului, Astfel, servitutea de
vedere este continuă, cu toate că eserciţiul ei ar fi pentru un timp
întrerupt prin închiderea unui oblon. Aubiy et Rau. Il. $ 248, p.
539. Laurent. VII. 126, 127. Demolombe. XII. 709, 710. Duranton.
V. 492. Mourlon. 1. 1815, 1816. Cas. Fr. D. P. 72. 1. 240și 299.
D. P. 56.

1. 22. D.P.

51. 1. 296.:D.

P.64.1.341.

Comp.

şi Pand.

Pâriod. pe 1888. I. 27 şi pe 1887. 1. 345.—Nu trebue să confundăm
faptul constitutiv al eserciţiului servituţei cu împrejurările care pot
să fie neapărate

pentru

punerea

ei în mișcare,

căci

servitutea

ar

fi continuă, cu toate că aceste împrejurări ar cere intervenţiunea omului. Astfel, servitutea de apăducere este continuă, cu toate că
omul a contribuit la săparea gârlei şi la aședarea ulucilor, pentru
că o dată aceste lucrări stabilite, apa curge de la sine, fâră fapta

tă
—

omului, Aubry et Rau loco ci. Demolombe.
79. 1. 999. D. P. 88. 1. 10.

XII.

708. Cas. Fr. D. P.

„Aquceduetus est jus aguam ducendi per fundum
alienum.“ L. 1.
Pr. în fine, Dig. Lib. 8. Tit. 3 şi Instit. Pr. în fine, Lib. 2. Tit. 3.
In legea 15 şi 21, Dig. loco cit., această servitute se numeşte: îtfer
aquc.

„Cel

ce are dritul

să abată apa

de pe loc străin, dice

Art,

649 din codul Calimach (497 Austriac), sau de pe locul seu să
abată pe loc străin, are voe să pue şi uluce, să facă şanţuri și
stavile, și alte trebuincioase spre aceasta. Măsura lucrurilor a-

cestora se hotărește după trebuința locului stăpânitor.“

Scursoarea
zoilor. Controversă,

3) Comp. și Art. 640 Cod. Calim. citat p. 117, nota 2. Scursoatea apelor
casnice, precum zoi sau altele, (servitude d'6vier, jus cloace mittende), este din contra discontinuă, de vreme ce scurgerea zoilor

SERVITUŢI

STABILITE

PRIN FAPTUL

OMULUI. —ART. 621, 622,

prietatea altuia la o distanţă mai mică de cât
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acea. legală

(Art.

612—614), pentru că deși servitutea de vedere nu se poate esercita de cât prin fapta omului, adecă prin faptul de a privi pe
proprietatea străină, totuși lumina şi aerul întră prin fereastră în

|

mod neîutrerupt, fără fapta omului. %
In fine, mai sunt și alte servituţi continue la care
feră când dice și alte asemenea, precum dreptul de
grindă sau un alt lemn a zidirei sale în păretele
cum se esprimă Art. 620 lit. b din codul Calimach

triac), servitus

ligni imittendi

în parietem

vicini

legea se rea aședa o
străin, după
(475 Aus-

(L. 2. Dig.

Lib.

8. Tit. 2), dreptul ca streșina casei să între pe proprietatea străină (servitus projiciendi vel protegendi, Dig. loco cit.), proibițiunile

de a clădi sau de a face plantaţiuni în contra libertăţei legale a
proprietarilor, şi în genere, toate servituţile negative.
Servitutea este din contra discontinuă, de câte ori

locurilor nu mai este

suficientă la

posiţiunea Fsemple de

esertițiul ei, fără un anume „sii

fapt activ al proprietarului fondului stăpânitor sau dominant. Astfel,
este discontinuă: servitutea de scurgere a zoilor pe o proprietate
străină (vedi p. 128, nota 3), drepturile de uz” asupra unei păduri
(Art. 575), sau a unui imaș (Cas. Fr. D. P. 71. 1. 222), dreptul
de a spala lâna sau alte lucruri într'o apă curgătoare sau într'un
canal, chiar când sar esercita în permanenţă şi în acelaşi loc,
pentru că acest drept nu se esercită de cât prin faptul actual al

omului (Art, 622 $1) (Cas. Fr. D.P.72. 1. 165.D.P. 64. 1.339),

|

servitutea de trecere pe o proprietate străină, pe jos, calare, cu
trăsura ori cu cotiuga, fie în interesul persoanelor, fie în interesul
vitelor, spre a le duce, de pildă, la pășune sau la adăpătoare, 2)
nu poate să aibă loc de cât prin faptul actual şi neîncetat al omu-

lui.

|
i

1)

Cas. Fr.

D. P. 61.

1. 478.D.P.

88.

1..215.D.P.

76.

1. 504.

Laurent. VIII. 132. Aubry et Rau, ediţia IV-a, T. LII. $ 248, p.
68, nota 9, care revin asupra primei lor opiniuni susţinută în ediţia
a Ill-a. Daviel. Cours d'eau. IL. 710 și IL. 942. Pand. Fr. Actions
possessoires, 351.—Contră. Demolombe, XII. 712.
Laurent. VIII. 127, 130. Demante. II. 544 bis.— Vederea este o
servitute continuă, chiar când ea se esercită prin balcoane, terase și

alte lucrări. Laurent. VIII.

130. Aubry et Rau. Il. $ 248, ediția

IV, p. 67. O asemene servitute
de vedere care derivă din faptul
posesorii. Cas. Fr. D. 64. 1. 163.
considerată, ca continuă, pentru că
ceealaltă de cât prin întinderea

Curtea din

este deci supusă, ca ori ce drept
omului, prescripţie şi acţiunelor
Și servitutea de prospect trebue
această servitute nu diferă de
ei. Laurent. VIII. 130.—Contră.

Orl6ans. Repârt. Dalloz. Servitude. 1109. Vegi şi Lau-

rent. Ante-proiect. III. p. 179.
2) Dreptul roman distingea între îter (jus eundi, ambulandi hominis),
actus (jus agendi jumentum vel vehiculum) şi vid, (jus eundi et a-

gendi et ambulandi.)

Vegi Instit. Lib. 2. Tit. 3. Pr. și L. 1. Pr.

Dig. Lib. 8 Tit. 3.—Art.

623

lit. a din codul

Calimach

Aus-

(477
9
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621, 622.

(Demolombe. XII. 926 și Cas. Fr. D. P. 63. 1. 33), servitutea
de a lua sau de a scoate apă de pe un loc străin, din fântână,
isvor, hasna sau iaz, (servitus aque haustus, L. 1$ 1. Dig. Lib.
8. Tit. 3), servitutea de a păşuna sau de a adăpa vitele sale pe
o proprietate străină, !) (Cas. Fr. Pand. Pâriod. 1887. 2. 429),
de a tăea peatră şi de a săpa năsip (arene fodienda), de a arde
var (calcis coguende) (L. 1 $ 1. Dig. loco cit. Art. 623 cod. Calimach lit. e, 477 Austriac) etc., căci omul nu poate prin natura sa
să îndeplinească în mod permanent şi continuu
- Servituţi a„parente şi
neaparente.

nici un act voluntar.

30 Legiuitorul împarte în al treile loc servituţile in aparente
şi neaparente, adecă vădute şi ascunse (patentes et latântes?). Ser-

Art. 622 $ 2. vituţile

sunt aparente, când

ele se cunosc sau se anunță,

după cum

se. esprimă tecstul francez, prin lucrără sau macar prin semne esterioare, spre a putea fi vădute de cătră proprietarul fondului şerbitor. 3) Ele sunt neaparente în casul contrar.
triac) distinge de asemene, ca şi Art. 733 din codul Olandez, dri-

tul poticei de acel al cărărei prin loc străin şi al drumului.

„Cel ce

are dritul poticei, dice Art. 643 din codul Calimach (492 Austriac).
densa nu

poate să umble pe ea, să treacă pe
şi purtat

în

patașcă,

să vie la dânsul cu
(492

Austriac)

şi

pe

')

cu două

să

„Cel

sau mai

dritul

drumului,

ci

pe

pe alţii ca

ce are dritul cărărei, poate

multe giuguri.*

jos,

numai

lese şi

chipul acesta“; ear Art. 644 din același

adaogă:

inţa şi cotiugă, ear cel cu
trăsuri

lângă aceasta

poate

codice

întrebu-

întrebuința

In fine, Art.

645

din

și
a-

celaşi codice (493 Austriac) prevede că: „fără osebită îngăduire nu
poate îndrituitul cărărei să treacă cu trasura, dar nici îndrituitul
drmului nu poate trece pe acolo mânând vite slobode.“
Pecoris ad aquam adpulsus, jus pascendi, după cum se esprimă

L, 1. Pr. Dig. Lib. 8. Tit. 3. Comp. Art. 623 lit. b, 650 și.651 cod.
Calimach. Vedi și Art. 19 din legea rurală de la 1864, care păs-

trează şi în viitor

sătenilor

dreptul de a'și adăpa vitele

iazurile din vetrele satelor, sub

îndatorire de.a

ună cu proprietarul la întreţinerea

?)
Deosebire
între semn

şi lucrare.

Controversă.

2)

iezeturilor.

lor în

contribui împre-

Comp. și Art. 16

L. pol. rurale din 1868 care, după cum vom vedea, la Art. 624,
cuprinde o inesactitate.
Demolombe. XII. 713.—Nici această distincțiune nu se găsește în
legile române. Ducaurroy. II. 343. Demol. XII. 706. Bonachi. II. p. 321.
Demolombe. XII. 715.—Este de observat că legiuitorul prescrie
pentru servituţile aparente esistența de lucrari anterioare, mulţumindu-se

cu espresiunea

semne

esterioare, când

defineşte

servitu-

țile neapareute. Naşte însă întrebarea: la ce a înţăles legiuitorul
a se referi, la semne sau la lucrări esterioare, căci aceste cuvinte
nu sunt sinonime, de vreme ce o lucrare consistă în tot-deauna
întiun lucru a omului menit a înlesni esecițiul servituţei, pe când

un semn poate să nu consiste într'o
reastră, ţăviile unei apăduceri sunt
de permanență şi de vecinicie, pe
persoanelor lângă fondul stăpânitor
cultivat nu constitue o lucrare a

lucrare.

Astfel, o ușă, o fe-

atâtea lucrări
când lăsarea
a unui spațiu
omului, ci un

cu un caracter
pentru trecerea
neplantat și nesemn visibil al
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fereastră Esemple de

mică de sertituți a-

arente şi
cât acea preserisă de lege (Art. 607), o streșină care trece
peste n eaparente.

linia de hotar,

o ușă,

poartă

sau

portiţă,

o

apăducere

a căror

țăvii sau uluci. nu sunt ascunse în pământ !) etc.; ear ca
ser„ vituţi neaparente, putem cita: o apăducere a căror lucrări
sunt
îngropate în pământ (Comp. Cas. Er. Pand. Pâriodpe - 1889.
1.
34), dreptul de păşune, proibiţiunea de a zidi pe un fond
(non
edificandi), sau de a nu zidi de cât pănă la o înălţime determ
inată
(non altius tollendi), de a nu înălța sau a nu pogori zidirea sa, după
cum se esprimă Art. 622 din codul Calimach (476 Austriac),
dreptul de prospect (Laurent. VIII. 254), şi în genere, toate
servituţile negative,
|
Impărțirea servituţilor în continue şi discontinue, aparent
e şi

neaparente este de mare interes

de dobândire.

(Vegi esplic. Art.

40 In fine, Art. 631

practic, din causa

623

urm. Comp.

modului

și Art.

Interesul

lordistinetiunei.

1349.)

din codul Italian mai împărțeşte încă servi- Servitaţi po-

tuțile în positive sau afirmative şi negative sau proibitive.
şi neAceastă sitive
gative.
divisiune esistă şi la noi, cu toate că legea n'o prevede
formal.
Servituţile sunt positive: 1% când ele autorisă pe proprietarul
unui fond a trage un folos oare care din fondul altuia ; și
20% când
ele îl autorisă a face pe fondul seu lucrări din acele care
sunt
în genere oprite în interesul vecinătăţei. 2) (Art. 630 Coq.
Calimach.) Servituţile sunt din contra negative, de câte ori
ele con-

feră proprietarului

fondului

stăpânitor dreptul

de a împedeca

pe

vecini de a sevârși actele pe care ei le ar putea face
după drep-

dreptului de trecere.
Se admite în genere că legiuitorul se mulțumește cu un semn esterior, și în favoarea acestui sistem
se trage

argument

din Art.

627,

care

mai

vorbește

de un

semn

vedut

de
servitute. Aubry et Rau. II. $ 248, p. 541, nota 8. Demolombe.
XII.
714. Ducaurroy. II. 345. C. Bourges. Râpârt. Dalloz. Servitude,
1028.
In acest sens se vede redactat Art. 618 din codul Italian
.— Contră.
Lanrent. VIII. 135, după care legea nu sar mulțumi cu
un semn,
ci ar cere o lucrare visibilă.
') Comp. Cas. Fr. Pand. Pâriod. 1887.1. 345.— Pentru
ca o servitu
este nesă fie aparentă,nu este numai de cât nevoe ca, lucrările care o tea- Nu
voe ca lucra-

nunță să

fie stabilite pe fondul șerbitor, căci ea poate
stabilită rea să fie
şi pe fondul stăpânitor. Demolombe. XII. 718. Aubry et fi Rau.
II. Ş stati ită pe
248 în fine. Laurent. VIII. 136, 204.—Tot ceea ce
se cere este
bitor.
ca lucrările sau semnele care anunță servitutea să poată, fi
vădute

de câtră proprietarul fondului şerbitor. Demolombe. XIL.
715. Aubry
et Rau, loco cit.
”
2) Ca esemple de servituți positive, putem cita, 10 asupra
fondului Esemple de
vecin: apăducerea, trecerea, dreptul de pășune
ervituți posau de adăpar
dreptul de a scoate apă, var, peatră, năsip etc.; 20 asupra însuşi e,s sitive.
fondului stăpânitor: dreptul de a avea vedere dreaptă sau piezișă
ori
de a face plantaţiuni la o distanță mai mică de cât acea legală,
etc,
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tul comun, fie pe fondul lor, fie pe fondul alăturat. *) Servituţile
negative sunt toate prin firea lor continue şi neaparente. ?)
Interesul a-

Această

distincțiune

nu

este numai

teoretică,

după

cum

pre-

tinde Demolombe (XII. 7292), căci ea are un interes practic în privinţa, dobândirei posesiunei servituţilor. (Vedi esplic. Art. 623 urm.)

cestei distincţiuni,

20 Deapre

servituţile

care

pot

fi stabilite

prin

faptul

omului.

Art. 620.—Este ertat proprietarilor a stabili pe proprietăţile lor, sau
în folosul proprietăţilor lor, veri ce servitute vor găsi de cuviință, pe
cât timp aceste servituţi nu vor impune proprietarului fondului serviente

obligațiunea

(şerbitor)

unui

fapt personal,

servituți nu vor fi contrare ordinei publice.

şi pe cât timp

aceste

servituţilor stabilite astfel se regulează prin titlul

Usul și întinderea

ce le constitue, şi în lipsă de titlu, după
5, 480, 568 urm. 576, 623 urm. 635, 800,

regulele următoare.5)
968, 969, 1008, 1471,

(Art.
1798

G. C. Art. 10 L. rurală din 1864. Art. 688 C. Er.)

Am ajuns în fine la servituțile propriu dise, la adevăratele ser-

vituță, care nu mai constituesc drepţul comun al proprietăţei, după
cum sunt sarcinele impropriu numite de lege servituți legale, dar

care sunt stabilite în mod escepţiona] prin voința espresă sau
tacită a propietarilor în interesul înbunătăţirei economice a unui
tond. Singurele și adevăratele servituţi sunt numai acele stabilite
5) Comp. Art. 294 din Ante-proiectul japonez şi Art. 630 din codul
Calimach (482 Austriac). Vegi şi Aubry et Rau. IL. $ 248 în fine.
Laurent. VIII. 143.—Ca esemple de servituți negative, putem cita:
oprirea de a zidi (non adificandi), de a tace plantaţiuni, de a
deschide

vederi

drepte

sau piezişe

fie în mod

absolut,

fie sub con-

diţiuni mai oneroase de cât acele prescrise de dreptul comun. etc.
Servitutea

non

adificandi

nu

poate

fi stabilită în mod impli-

cit; esistența unui titlu este neapărată. Pand.

[Combinarea
caracterelor
servituților
ntre

ele.

P6riod. 87. 2. 275.

2) Caracterele accidentale a servituților mai sus espuse pot să se
combineze împreună în diferite moduri. Astfel, o servitute poate
să fie continuă

şi aparentă,

precum este servitutea de vedere (Cas.

Rom. Dreptul pe 1889, No. 7) şi acea de apăducere cu un canal estern ;

ea poate să fie continuă și neaparentă, precum este servitutea de
apăducere cu un canal sub pământ, şi precum sunt toate servituţile negative sau proibitive.
Servitutea poate să fie necontinuă şi aparentă, precum este drep-

tul de trecere cu o portiță și un drum deschis pe fondul șerbitor;
servitutea, poate

să fie necontinuă

și neaparentă, precum este drep-

tul de pășune pe fondul altuia, dreptul de a scoate de pe fondul
vecin apă, var, peatră, năsip ete. (Comp.. Demolombe. XII. 723.
Dueaurroy. IL. 345. Bonachi. II. p. 326.) In fine, servituţile posetive
sunt unele

aparente,

ear

altele neaparente,

după

cum

pot să

fie

continue sau mecontinue, pe când servituţile negative sunt prin firea
lor și în tot-deauna neaparente şi continue.
2) Paragraful 2 al Art. 620 fiind relativ la modul de esercitare al servituţilor, locul seu adevărat este la finele secțiunei a II-a, și chiar
in secţia III. De aceea, îl vom esplica acolo.
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priu voinţa, proprietarului, după cum am spus-o de mai multe ori
(vedi supra, p. 8 şi 52, nota 1), căci numai printr'ânsele se modifică regimul proprietăţei şi se face o derogaţiune la dreptul comun.

Proprietarul

576

şi 621)

unei clădiri: sau a unei

bucăţi

de

fiind liber de a dispune de lucrul

păment

seu

(Art. Constituirea

în modulcel taţi reale.

mai absolut (Art. 475, 480), poate să desmembreze proprietatea,
sa şi s'0 greveze de drepturi reale. Când desmembrarea profită
unei alte persoane sau unui alt fond, ea iea numele de servitute
personală

sau reală. In princip, este permis

proprietarilor a stabili

pe proprietăţile lor (servitute pasivă), sau în folosul acestor proprietăţi (servitute activă), veri ce servitute ar găsi de cuviință,
pe cât timp aceste servituţi n'ar fi contrare ordinei publice,!)
In această limită, se poate chiar deroga la sarcinele sau servituţile stabilite de lege care nu interesează ordinea publică, părțile
fiind libere de a stabili prin voinţa lor că aceste sarcine sunt fără

folos, sau chiar vătămătoare intereselor lor particulare,
Libertatea, convenţiunelor mai

nu se poate stabili o servitute

suferă încă

prin care S'ar impune

fondului şerbitor obligaţiunea unui fapt
1)

Această restricțiune
puterea,

este o consecință

căruia -particularii

nu pot prin

personal,
un

Servituţi

persoanei Personale.

3) (pourvu

a principiului
nici

?)

o restricţiune, căci

general

que
în

act al lor să de-

roage la legile şi regulamentele de ordine publică. (Art. 5 şi 968.)
In ambele puncte, soluțiunea dreptului Roman este conformă Dreptul Rodreptului actual. Vedi Instit. $ 4. Lib. 2. Tit. 3—L. 4 $Ş 1, L.8.
man
Pr. L. 15 $ 1. Dig. lib. 8 Tit. 1.—Convenţiunele părţilor nu puteau ca și astădi să deroage Ja legile de ordine publică. Vedi L.
6. Cod. Lib. 2. Tit. 3.—L. 7 $ 16, L. 38. Dig. Lib.2. Tit. 14.—L.
26. Dig. Lib. 45. Tit. 1 și L. 15 în medio. Dig. Lib. 28. Tit. 7.
2) Astfel, s'ar putea scuti pe vecini de obligaţiunea de a observa distanţele legale pentru plantațiuni (Art. 607), pentru vederi (Art. 611
urmn.), sau săparea unei fântâni (Art. 610), căci numai distanța prevădută pentru facerea unei private este preserisă întrun interes
de salubritate publică. (Vedi supră, p. 100, nota 3. şi p. 101, nota 1.)
De asemene, aș putea, în mod valid să confer vecinului meu, fie cu
titlu oneros, fie cu titlu gratuit, dreptul de a arunca murdării pe
fondul meu, cu toate că acest fapt este pedepsit ca contravenţie poliţienească. (Art. 389 $ 9 C. Pen.) Curte Montpellier. D. P. 80. 2.24.
N'ar fi însă validă servitutea prin care sar scuti pe un vecin
de măsurile ce Art. 610 prescrie întrun interes de siguranță publică, sau care ar înființa un drept de trecere spre a înlesni contrabadda. Demolombe. XII. 666. Laurent. VIII. 219. Ducaurroy. Il.
338. Mourlon. Î. 1808.—Tot astfel, n'ar fi validă servitutea prin
care sar desfiinţa dreptul de trecere care esistă în folosul fondului înfundat (Art. 616 urm.), pentru că acest drept este înfiinţat
intrun interes public și obștesc. (Vedi supră, p. 119.) Părţile pot
ele în mod valid să renunţe la dreptul de a dobândi comunitatea
(Art. 598)? Vedi supră, p. 78, unde se arată controversa.
3)

La Romani,

unde

esista robia,

se putea

din contra

impune

o ser-

vitute persoanelor, sau în folosul persoanelor. Vegi Instit. $ 2 și $
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620,

les services 6tablis ne soient imposes ni « la personne, ni en fuveur de la. personne, dice tecstul francez.) Aceasta nu este de cât

o consecință a principiului înscris în Art. 576 care definește servitutea

o sarcină

impusă

asupra

unuă

utilitatea unui alt imobil. Legiuitorul

imobil

pentru

usul și

francez n'a înțăles a opri

prin ăceastă disposiţiune pe proprietarul unui fond - de a se obliga
personal a face ce-va sau a presta un serviciu vecinului seu.
(Mourlon, L. 1809. Demol. XII. 674), ci a voit şă desființeze oră
ce urmă a regimului feodal care permitea proprietarilor (az

seigneurs) de a cere de

la vasalii

de servicii personale pentru

tru persoana lor.

lor prestaţiuni de lucrări și

moşiile lor, și câte

odată chiar pen-

*)

Servitutea trebue să se constitue în folosul unui fond, ear nu
folosul unui în folosul personal al proprietarului lui, căci de și Art. 620 nu
fond.
este formal în această privinţă, după cum este tecstul francez,
totuşi aceasta resultă în deajuns din Art. 576. (Vedi supră, p. 5.)
Servitutea stabilită în folosul unui fond ar fi însă reală, cu toate
că proprietarul acestui fond ar trage dintr'Ensa un folos oare care
fie pentru industria sa, fie pentru usul seu personal. 2)

Servitutea, se
constitue în ,

Art.

10 L.

rurală din
15 August
1864.

4. Lib.
ființărei
) Comp.
țează o

1. Tit. 3.—L. 3 şi 4. Dig. Lib. 7. Tit. 1—In privinţa desrobiei la noi, vedi Tom. IL. paitea I, p. 124, nota 1.
Art. 10 din legea rurală de la 1864, după care se desfiindată pentru tot-deauna claca, (boerescul), dejma, podvedile,

dilele de meremet, carele de lemne şi alte asemenea

torite stăpânilor

de moșii sau în natură

sarcini da-

sau în bani, unele și altele

stabilite prin legi, hrisoave, sau învoeli perpetue ori timporale.
2) Aubry et Rau. ÎI. $ 247, p. 535. Demolombe. XII..684. Astfel,
dreptul de a lua dintro pădure lemnul necesar pentru încălditul
unei case, sau dreptul de a estrage dintr'un fond ingredientele
necesare la esploatarea unei olării constituesc nişte adevărate ser-

vituţi reale. Vedi în D. P. 75. 1. 372 şi în D. P. 67. 2.246 apli-

caţiunea aceluiași princip în privința reservei pentru v6odătorul
unei mori a dreptului de a măcina lu acea moară în tot-deauna
şi fără plată tot grâul sau porumbul trebuitor peutru casa sa,
precum și în privința dreptului prin care vândătorul unui fond își
reservă în perpetuu pentru dânsul şi familia lui servitutea de trecere şi de scoatere de apă pe fondul vândut. Comp. Laurent. VIII. 230.
Dreptul de
a vâna. Controversă.

Dreptul de a vâna

supră,
Piantaţiuni,
fum, etc.

și de a păscui pe fondul altuia, care în codul

Calimach figurează printre servituți (Art. 623 Calim. 477 Austriac),
nu poate fi constituit cu titlul de servitute în folosul fondului
megieș, pentru că acest drept nu aduce nici o înbunătăţire fondului
stăpânitor, ci satisface numai gustul și plăcerea persoanei. Vedi
p. 5, nota

1, în medko.

Ce trebue să decidem în privința dreptului de a face plantațiuni pe un fond străin sau de a suferi inconvebientele fumului
care

esă

din

casele vecine?

Vedi

Laurent.

VIII.

220—224

şi

Curtea din Meiz. D. P. 55. 2. 26. Comp. şi Art. 620 lit. d din codul
Calimach (475 Austriac), care prevede servitutea de a trece tumul
seu prin hornul megieșului, servitute care s'ar putea stabili şi astădi.

„ PERSOANELE CARE POT STABILI O SERVITUTE.
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Afară de aceasta, usul, usufructul și abitaţiunea, pe care au-Usu, usufruct,
torii le califică de servituţi personale (vedi Tom. IL. p. 538), nu SPitaţiune.

întră în categoria servituţilor personale oprite de Art. 620.
Persoanele

care pot stabili o servitute

(servitute

Cine poate să constitue o servitute ? De
despre

această

cestiune,

totuşi

.

pasivă).

şi legea nu se ocupă

resultă implicitamente din Art. 628

că titlul constitutiv al şerbirei trebue să emane de la proprietarul
actual, sau cel puţin viitor ?) al fondului şerbitor, ceea ce este
evident, pentru că stabilirea unei servituţi constitue o înstrăinare
parţială a imobilului, şi înstrăinarea este un atribut esenţial al
dreptului de proprietate. ?)
1)

Vegi

supră,

p. 5, tecst și nota

3 și L. 23

$ 1.Dig.

Lib.8.Tit.2.

fie chiar de bună

credință,

cât timp

2) Laurent. VIII. 156. Demol. XII. 734. Aubry.et Rau. II. $ 250 ab Posesor, ehiinitio.— Astfel,

posesorul

prescris încă (Demol.

n'ariaş, usufruc-

XII. 735. Laurent. VIII. 157), chiriașul şi bar. Con-

usufructuarul (L. 15 $ 7 în fine. Dig. Lib.7 Tit. 1) nu pot constitui
0 servitute,

Durant. V.

în genere,

541.

sunt

că nu

pentru

Toullier. D. II. (partea 1) 567.—Se

cu toate aceste,

tot timpul folosinţei

că usufructuarul

sale niște

drepturi

”

Laurent. VIII. 157,159.

proprietari.

admite

poate

să

analoage

cu

însă

confere

pe

servituţile,

'să nu jignească dreptul
sub condiţiune bine înțeles ca aceşte drepturi
nudului proprietar (Vedi Demolombe. XII. 736, Aubry et Rau. Il.

$ 250, ab înitio. Demante. II. 541 bis V, Arntz. 1. 1168), soluţie
care mi se pare inadmisibilă, pentru că Gsllet, oratorul tribunatului
a declarat că servituţile cunoscute în dreptul vechiii sub numele
de superficiale nu mai au astădi fiinţă.
Nudul

proprietar poate

din contra

să stabileascăo servitute fără Nudul pro-

concursul usufructuarului, însă numai întru cât ea war jigni drepturile acestui din urmă (Art. 539), după cum prevede formal Art.
635 din codul Italian, îsi qua deterior fructuarii conditio non fiat
(L. 16. Dig. Lib. 7. Tit.

-

1), căci dealtminterele,

servitutea

prietar.

pasivă

care ar jigni drepturile usufructuarului va remânea în suspensie
Toullier. D. II.
pănă la încetarea usufructului. Laurent. VII. 36.
570. Vegi şi Tom. II a lucrărei noastre, p. 628.—Proprietarul va
putea însă să constitue cu consimțământul usufruetuarului ori ce
sevvitute, chiar când ea ar micșora drepturile acestui din urmă.
. Demante. ÎI. 541 bis. V.—Art. 635 din codul Italian este conform.
Servitutea constituită de cătră coproprietarul fondului indivis Constituirea
nu poate să devie validă în timpul indivisiunei de cât prin con- servituţei
simțământul celorlalți coproprietari, după cum prevede Art. 636 din partea

din codul Italian. După impărțeală însă, servitutea va fi validă, cu ou

toate că
va pica
părțeală,
prietari
proiect.

toţi coproprietarii p'ar fi consimţit, dacă fondul şerbitor
în lotul aceluia -care ar fi constituit servitutea, Pănă la îmesistența servitutei constituită numai de unul din coprova remânea deci în suspensie. Laurent. VIII. 158 şi AnteIII. p. 183. Demolombe. XII. 742. Toullier D. Il. 573.

„» Unus ez dominis

communium

cedium servitulem

imponere non po-

test.“ (L. 3. Dig. Lib. 8. Tit. 1.)—Dacă proprietatea este împărţită,

dig,
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pe

Esistenţa u-

Esistenţa, unei ipoteci mar împedeca

stabilirea

ipoteca nu râdică proprietarului dreptul de

proprietarul

fondului

„e mbedică ipotecat de a. constitui o servitute asupra acestui fond, pentru că
mei

disposițiune. (L. 205

în fine, Dig. Lib. 50. Tit. 17.) Remâne însă bine înţăles că cre-

ditorii ipotecari pot, chiar înainte de termen, să ceară plata creanţelor lor, dacă constituirea acestei servituţi ar deprecia valoarea fondului (Art. 1025), avend chiar facultatea de a cere. anulavea, sarcinelor constituite în frauda drepturilor lor. !) (Art. 975.)
Acel care nu are de cât o proprietate condiţională sau resoProprietate

condițională lubilă, (adecă supusă desființărei) poate să
vilă.“

constitue o servitute.

Remâne însă bine înţăleş că aceste sarcini se vor desființa prin
resoluțiunea dreptului constituitorului. (Analogie din Art, 1770 care
face aplicaţiunea acestor principii la ipoteci.) Resoluto jure daniis,
resolvitur jus accipientis. ?)

Mandatari — Servitutea poate fi constituită nu numai de proprietar, dar şi
învestit cu o procură specială (Art. 1536);
şicon-de cătră un mandatar
legali
,
o
N
a
venţionali. ,

însă acest drept nică într'un caz nu poate să aparție simplilor administratori convenţional (Art. 1536), nici mandatarilor legali,
precum este barbatul în privința bunurilor dotale ale femeei (Art.

1242), şi acei care se folosese de averea absentului în virtutea

punerei în posesiune provisorie. (Art. 113.) (Demolombe. XII. 746.)
Caparitatea
Pentru a constitui o servitute nu este de ajuns de a fi proe a înstrăa.

1)

Esistenţa unei servituţi .
„nu împedică

sta, Servituţi
compatibile
cu acea vechie.

fie care proprietar poate însă să constitue o servitute pe partea
sa. Demolombe. XII. 744. ; Plane, si quis divisit fundum regionibus,
et sic partem tradidit pro diviso, potest alteruiri servitlutem imponere, quia non est pars fundi, sed fundus.“ (L. 6 $ 1 în medio.
Dig. Lib. 8 Tit 4.)
Laurent. VII. 163. Boileux. ÎL, p. 891. Demolombe. XII. 748.—
Creditorii păstrează îusă în asemenea caz dreptul de a vinde imobilul liber de servituţile stabilite în urma inscripţiunei ipotecei
lor, căci altfel o parte a imobilului ar fi sustrasă de sub ipotecă,
ceea ce este inadmisibil. Arntz. ]. 1169. Demolombe. XII. 749.
Aubry et Rau. Il. $ 250, p. 545. Duranton. V. 546. Pardessus.
245. Touller. D. II. 571. Vedi însă şi Troplong. Hypoth. Lil. 843 bis.
Proprietarul care a constituit o servitute asupra unui fond poate
în urmă se mai constitue şi altele, întru cât ele ar fi compatibile
cu sarcina vechie, căci proprietarul fondului şerbitor nu poate face

nimic spre a scădea întrebuințarea servituței,

sau a o îngreuea.

(Art. 634.) Comp. L. 15. Dig Lib. 8. Tit. 4; L.2.$1 şi 2, precum și L. 14, Dig. Lib.8.Tit. 3 şi L. 4. Dig. Lib. 43. Tit. 20. Cestiunea de compatibilitate între mai multe servituţi constituite asupra aceluiași fond este o cestiune de fapt, care se apreciează în
mod suveran de instanţele de fond. Liaureut. VIII. 162. Demolombe.
XII. 747. 'Poullier D. Il. 572.

2) Demolombe. XII. 745, 1048. Duranton. V. 545. Toullier. D.II. 571.
Veţi

şi L. 11

$ 1. Dig.

Lib. 8. Tit.

6, unde

se dice:

„Heres, ciim

legatus esset fundus sub condilione, imposuit, ei servitules : extin-

guentur, si legati conditio existat.“
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prietar, ci trebue a avea și capacitatea de a înstrăina cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, după caracterul disposiţiunei, căci stabilirea unei servituţi constitue o adevărată înstrăinare, deşi parţială a proprietăţel. ') (Analogie din Art. 1769, care face aplicațiunea

acestui princip

la ipoteci.)

Servituţile constituite de cătră incapabili fără îndeplinirea for- Anularea ser-

melor prescrise de lege pentru înstrăinarea bunurilor lor vor putea viutier d

fi anulate pentru lipsă de forme, îndependent de ori ce lesiune, incapabili,
căci ei sunt lesaţi prin simpla împrejurare că nu s'au foloşit de
garanţiile prescrise de lege. (Laurent. VIII. 161.)

Persoanele
După

care pot dobândi o servitute (servitute activă).

cum,

pentru

proprietarul fondului

a constitui

o

servitute,

trebue

a

fi cineva

șerbitor, tot astfel, pentru a o putea dobândi,

trebue a fi proprietarul

actual

sau

viitor al

fondului

stăpânitor.

Numai proprietarul poate deci dobândi o servitute activă în folosul fondului seu, ceea, ce este conform şi dreptului roman, pentru că numai el are asupra fondului un drept permanent, și vecipic. Ori ce detentor al imobilului, chiar când ar avea un drept
real asupra lui, nu are deci capacitatea de a dobândi o servitute,
pentru că drepturile .reale fiind vremelnice nu pot conferi capacitatea de a stipula un drept permanent şi vecinie. ?) Proprieta) Laurent. VIII. 156, 160. 'Toullier. D. IL. 568. Aubry et Rau. IL. $ Minori, femee
250, p. 545. Demolombe.

XII. 734. Astfel, minorii fie chiar

şi e- măritată etc.

mancipaţi (Art. 430), femeile măritate şi acei puși sub un consiliu Incapacitatea

judeciar (vedi Tom. II, p. 360 în notă) nu pot să constitueo servitute asupra fondurilor lor de cât cu îndeplinirea vegulelor prescrise pentru înstrăinarea biinurilor lor.
Administratorii bunurilor altuia, precum epitropii.şi barbatul nu
pot: de asemene să constitue o servitute asupra bunurilor ce administrează.

Barbatul

nu poate

să constitue

asemene

ina,

sarcini asu-

pra: fondului dotal al femeei, nici chiar cu consimțământul ei. 'Toullier. D. II. 569. Demolombe. XII. 746. Acest drept nu aparţine fe-

meei, nici chiar în urma

separaţiunei de bunuri

(Art.

1265,

1285),

cel puţin după părerea acelora care susţin că imobilulul dotal remâne inalienabil şi în urma separațiunei de patrimonii, cestiune
care este viu controversată, după cum vom vedea la Art, 1965.
Atât femeea măritată cât şi minorul de 16 ani pot însă consti- 'Lestameut.

tui o servitute prin testament. (Art. 208 și 807.) Laurent. VIII. 160.

*) Laurent. VIII. 164.—Astfel, posesorul pro suo, fie. chiar de bună
Posesor.
credinţă, neavând nici un drept real care să” deie calitatea, Controversă.
de a tepresenta fondul, nu va putea dobândi o servitute activă în
folosul fondului posedat de dânsul. Laurent. VIIL 166.—Contră.
Toullier. D. Il. 576. Demolombe. XII. 760. Aubry et Rau. II. Ş
250, p. 546. Duvranton.

V. 553.

De asemenea, servitutea nu va putea fi dobândită de
usufructuar, pentru că deşi el are un drept real asupra

cătră un Usutructuar,
fondului, Controversă.

CODUL, CIVIL.—CARTEA II. — TIT. 1V.—CAP. 111.—Sa 1.—ART.
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(20,

“rul fondului trebue să mai fie încă capabil de a contracta,
este vorba de a dobândi o servitute cu titlu oneros, sau
primi cu titlu gratuit, când este vorba de dobândirea ei
gratuito. (Laurent. VIII. 164.)
|
Desființarea
Dacă servitutea a fost constituită de cătră un proprietar

servituţei
prin desfiin- rul
area

dacă
de a
titulo
acă-

drept este supus desființărei, ea nu va mai subsista în urma
desființărei dreptului seu, pentru că acel a cărui proprietate se
desființează este presupus că n'a fost nici o dată proprietar, :)

pro-

- prietăţei..

Modalităţile

servituţilor.

Servituţile pot să fie stabilite: 1” pur şi simplu, în care caz ele
sunt perpetue (vedi supră, p. 5); 20 cu termen, adecă pentru a
începe sau a se sfârşi la un timp anume determinat, ?) după cum
prevede espres Art. 683 din codul Calimach (527 Austriac), sau
totuși el este un

posesor cu titlu

precariii ca şi

1853.) Laurent. VIII. 168. Duranton.. V. 549,

chiriașul. (Art.

550.—Contră.

De-

molombe. XII. 759, 764. Aubry et Rau. II. Joco cit. nota 11. Demante. II. 541 bis V. Toullier. D. IÎ. 580.
Tot astfel, trebuie să decidem că coproprietarul nu poate să dobândească o servitute pentru fondul întreg, căci acel care are numai
o parte din fond nu represintă fondul. Laurent. VIII. 165. Această
soluţiune era admisă şi la Romani. Vedi L. 19. Dig. Lib. 8. Tit.
3;L. 18. Dig. Lib. 8. Tit. 4 și L. 11. Dig. Lib. 44. Tit. 7.—
Contră. Demolombe. XII. 761. Demante. II. 541 bis V. Toullier.r
D. II. 579. Duranton. V. 467 şi 551.—Art, 749 din codul Olandez
prevede espres că unul din coproprietari poate prin fapta sa și

Coproprietar.
Controversă.

fără ştirea celor lalți să dobândească o servitute în folosul fondului

comun, însă această soluţiune este contrarie adevăratelor principii.
„ Bezmanarul are însă facultatea de a dobândi o servitute, după
cum are dreptul de a constitui o servitute pasivă, pentru că elare
dreptul de a înstrăina şi de a ipoteca partea sa. (Art. 1509, 1510
cod. Calim. Art, 1127, 1128 cod. Austriac.) Art. 6 din legea Belgiană de la 1824 este formal în acestă privinţă.
Mandatarii legali, precum sunt barbatul şi epitropul, mandatarii
convenţionali şi chiar geranţii de afaceri pot de asemene să dobândească o servitute, pentru că ei putând să dobândească proprietatea unui imobil pentru mandante sau pentru stăpân, a fortiori,
trebue să poată dobândi o desmembrare a proprietăței. Laurent.

Bezmanar.

Mandatari
legali sau
convenționali.

VIII. 168. Aubry et Rau. IL. $ 250,p. 546, Arntz. L. 1170..

Laurent. VIII. 170. Duranton. V. 554, 555.—Contră.

Demolombe.

=

ui

XII. 759 şi Demante. II. 560 bis, după care servitutea n'ar fi desfiinţată în caz când ea ar fi fost espres stipulată în folosul fondului, ear nu numai pentru timpul cât va ținea dreptul seu eventual
ceea ce este inadmisibil, pentru că acel a cărui proprietate a fost
desființată n'a fost nici o dată proprietar.
Vegi supră, p. 123, aplicaţiunea acestui princip la servitutea de
trecere pentru proprietarul locului infundat. (Art. 616 urm.)
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3% sub condlițiune ; şi în fine, 4% chiar pentru un fond care are să

devie în viitor proprietatea stipulatorului.

!)

SECȚIUNEA II.
Despre modul cu care se stabilesc servituţile.
Servituţile se stabilesc
: 10
prin destinaţia proprietarului.

Art. 628

şerbirei se

prin

din codul Calimach

titlu,

20 prin

(480: Austriac) prevede că „titlul iotărire ju-

intemeiează asupra tocmelei, voinţei cei de pe urmă, decătorească.
> Controversă,

judecătoreştei hotărîri care s'au dat în vremea
sau

prescripţie, şi 30 Titlu, ete.

în fine, asupra

prescripției

vremei.*

unei moşii răzești,

Destinația

proprietarului

este deci înlocuită în acest codice, ca și în acel Austriac, prin
hotărirea judecătorească. Astădi, servituţile nu mai potfi stabilite
prin asemene hotăriri (adjudecatione), după cum era altă dată la
Romani şi în vechia legislaţiune a Moldovei, pentru că servitutea
neputend fi constituităde cât de proprietarul capabil de a înstrăina, tribunalele nu pot să aibă dreptul de a înstrăina bunurile particularilor, 2)

Despre stabilirea servituţilor continue şi uparente.
Art. 623.—Servituţile continue şi aparente se dobândesc prin

titlu

sau prin posesiune de 30 de ani. (Ant. 578 urm. Art. 629, 628, 63y
urm. 1846 urm. 1890, 1894 C. C. Art. 690C. Fr.) .
Art 625.—Destinaţia 2) proprietarului (anterior) ține loc de titlu

') Laurent. VIII. 171
1053, 1054. Arntz.
“La Romani, din
neqite ex tempore,
Le
certam

condilionem

şi 333. Marcad€. IL. 676. Demolombe. XIL 703
L. 1163. Vedi și supră, p. 5 urm.
contra, servituţile nu se puteau siabili ipso jure, Deosebire
negue ad
tempus,
neque. sub conditione, neque ad te dreptul
.
.
.
|
:
omaân
(verbi gratia,

quamdiu

volam).

şi

Aceste modali- dreptul ac-

IE
=

tăți, care erau imposibile îpso jure, puteau însă fi menținute prin
escepțiunea dol; sau pact; pe care 0 acorda pretorul: „Sed tamen,
si hac adjiciantur ; pacti, vel per doli exceptionem occurretur, contra,
placita servitutem vindicanti.* (L. 4. Pr. Dig. Lib. 8 Tit. 1.)
Laurent. VIII. 144. Demolombe. XII. 732. Aubry et Rau. II. $ 249
in fine. Cas. Fr. D. P. 57. 1. 431.—Contră. Pardessus. 273, 274.
Solon. 366. Ducaurroy. Il. 346.
5) Cuvântul destinație se mai găsește încă în Art. 462, 468 şi 469.
Atât în casul acestor. articole care vorbesc de imobile prin destinaţie,
cât și în casul Art. 625, esistă destinaţie a proprietarului, adecă un
tel de aședare perpelui usus causa menită a fi nedespărţită de
imobil şi a] urmări în mod activ şi pasiv ori în ce mână ar trece.
Serviciul ce unul din fonduri aduce celuilalt trebue să aibă deci
„un caracter de vecinicie. De și această condiție nu este formal
inscrisă

în lege, totuşi

ea resultă

din natura

servituţilor

care

se

tual,

CODUL
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CIVIL.—CARTEA

U.—TIT. IV.—CAP. II.—Sa II.—ART. 623, 625, 626.

în privința servituţilor continue și aparente. 1) (Art. 462, 468, 469, 622,
623, 626 urm. C. C. Art. 692 0. Fr.)
Art. 626.—Nu poate fi destinaţiune a proprietarului de cât numai
când se va dovedi că cele două fonduri, acum despărțite, au fost averea,
aceluiaşi proprietar, şi că printr'ânsul s'au pus lucrurile în starea din
care a resultat servitutea. (Art. 625, 627 urm. 638, 1169 C.C. Art.

693 C. Fr.)

Servituţile continue şi aparente, precum este servitutea de vedere (Cas. Rom. Dreptul pe 1889, No. 7), acea de apăducere,
„când lucrările nu sunt sub pământ etc. (vedi Art. 622) se dobândesc prin titluri, prin prescripţie şi prin destinaţia proprietarului.
10 Tâtlu. (Art. 623, 628.)
Toate servituţile, ori care ar fi natura lor (Art. 624), ear nu
numai acele continue şi aparente, sunt susceptibile de a fi dobândite prin titluri, adecă prin o convenţiune (vendare, schimb, împărţeală, donaţiune) sau prin testamente. ?) Titlul nu este deci
alt-ceva de cât manifestațiunea voinţei omului.
Servituţile continue și aparente pot deci să fie dobândite fie
prin efectul unei convenţiuni (cu. titlu gratuit sau cu titlu oneros)
făcută între proprietarii fondului stăpânitor și acelui dominant,
fie prin efectul unui testament. Acest mod de achisiţiune este

Deosebire
între

titlu
act,

înfiinţează întrun spirit de perpetuitate. Laurent. VIII. 175. Demolombe. XII. 810. Bonachi. Il. p. 327.
In codul Italian, Art. 623 şi 625 sunt întrunite într'o singură dis1
posiţiune (Art. 629), ceea ce este preferabil.
2) Titlul (modus acquirendi) este decă aici causa eficientă a servişi
tuţei, precum donaţiunea, testamentul și celelalte. (Vedi și Art.
628 din codul Calimach, unde cuvântul ţiflu este luat în același
sens.) Nu trebue să confundăm deci espresiunele f;tlu şi act, căci
pe când titlul este faptul juridic care transmite proprietatea. (Art,
644), actul este din contra inscrisul autentic sau privat care constată esistenţa titlului (instrumentum probationis.) (Vegi Tom. II.
p. 448, nota, 3.) Câteo dată prin iilu se înțălege actul (instrumentum)

menit a constata

titlul, de pildă, în

Art.

628,

631,

1198

Ş 4, în rubrica, cărţei III, Tit. 3. Cap. 9, secţia I, care vorbeşte
de titlul (actul) auțentic ete. Comp. Demolombe. XII. 729 și IX.
597. Laurent. VI. i61 şi VIII. 145 urm. Mourlon. IL. 1821. Vegi și
supră. p. 60.—După Bonnier (Preuves, II, 453), Ast. 623 ar înțălege
prin titlu, actul scris care ar constata înstrăinarea voluntară a
servituţei, ceea ce este inadmisibil, şi ceea ce ar face ca tecstul să
fie veu

redactat,

după

cum o recunoaşte

însuşi

autorul,

de vreme

ce actul scris nu este singurul mijloc de a dobândi servitutea, care
poate

fi încă constatată

prin

mărturisire, prin jurământ, și chiar prin

marturi, când valoarea nu întrece suma de 150 lei. (Art. 1191.)
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general, după cum am spus-o mai sus, și se aplică fără nicio deo-

sebire la toate servituţile în genere. 1)

Servituţile constituite prin acte cu titlu gratuit vor trebui neapărat Servituți
.
.
a
.
constituite
să fie constatate prin acte scrise.
(Art. 800 urm.) Astfel, în prvinţa
prin donaservițuţilor constituite prin donaţiune, se vor observa toate for- țiuni sau tes

mele

prescrise

pentru

donaţiuni

(Art.

813

urm),

ear

în privința

i

acelor constituite prin testament, se vor observa neapărat formele
testamentelor (Art. 858), căcă altfel servitutea n'ar avea fiinţă.
Servituţile costituite prin acte cu titlu oneros, de esemplu prin vân- Serituţi
dare, schimb, etc. n'au din contra nevoe de nici o solemnitate, și pot prin vândare,

chiar fi stabilite înter partes fără nică un înscris, prin viu graiu, schimb ete.

Servitutea, în asemene caz, se va dovedi între părți conform dreptalui comun, adecă prin mărturisire, prin jurăment, (Comp. Cas.
Rom. Bulet. S-a 1 pe 1877, p. 2:3), prin marturi sau presumţiuni, în caz când valoarea nu va întrece suma de 150 lei, sau

dacă esistă un început

1203, 1204,"1207.)
Pentru a

fi însă

de dovadă

oposabilă

scrisă.

?) (Art. 1191, 1197,

celor de al treile care ar dobândi Transcrierea

un drept asupra îmobilului, servitutea va trebui să fie transerisă Sie

în registrul de transcripţiuni a tribunalului situaţiunei imobilului. 3) 723 Pr, Civ,
(Art. 722, 723 Pr. Civ.)
”
1) Mourlon. L. 1821. Laurent. VIII. 145 urm. Demol. XII. 729 urm.
Aubry et Rau. II. $ 250 ab initio. Toullier D. IL. 601 urm.—Nu
este nevoe ca servitutea să fie descrisă înti'un mod complect în
actul constitutiv, ci este de ajuns ca ea să fie aratată prin denominațiunea specială care”i convine, căci lacunele ce ea ar cuprinde
se vor îndeplini prin interpretarea ei conform regulelor generale
espuse la titlul obligațiunelor. (At. 977—985.) Mourlon. Zoco cit,
Demolombe. XII. 731.
-) Bonnier, Preuves. IL. 453. Demol. XII. 730. 755. Boileux. II. p.
897. Mourl. 1. 1822. Laurent. VIII. 146 urm. Aubry et Rau. II. $
250, p. 548. Duranton. V. 565. Ducaurroy. II. 355. Demante. II.
550 bis 1. Jurisprudenţa este în acelaşi sens. V. D. P. 64. 1. 215.
DD. P. 70. 2. 115. D. P. 74; 5. 453. D. P. 80. 1. 120. Comp. şi
Cas. Rom. Balet. S-a 1 pe 1882, p. 704. Cas. Fr. și Curtea din Paris.

Pand. Period. 86. 1. 246 şi 88. Il. p. 87.—Ant, 629 din codul Calimach prevede că realnicul drit al șerbirei asupra unui loc străin,
poale să se câștige prin voe dată înscris de cătră proprietarul
locului“, fără a esclude proba prin marturi care era admisă, ca şi
la Romani, fără nici o restricţiune conform regulei: tâmoins passent letires. At. 481 corespundător din codul Austriac vorbeşte de
inscripţiunea în registrele publice, care la noi a fost necunoscută
pănă la Regulamentul organic.

*) Vedi şi supră, p. 8, nota 2.—Art. 722 din Pr. Civ, supunând Transcrierea
tianscrieri toate actele prin care se constitue sau se renunță la o servituţilor
servitute, trebue se decidem că, la noi, servituţile constituite prin prin testatestament sunt supuse acestei formalităţi, pe când în Belgia (Art. - ment.

„1. L. din 16 dechembrie 1851) ca și în Franţa (L. din 23 martie

|
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II.—TIT. IV.—CAP,

IIl.—S-a IL—ARI. 623.

Perderea ac-

Actul care constată constituirea servituţei va putea fi înlocuit,
la caz de perderea sau de distrugerea lui, prin un al act relul. Art. 628. cognitiv (Art. 1189), adecă prin care se recunoaște esistența servituţei, emanat de la proprietarul fondului şerbitor. In lipsă și de
tului care
constată tit-

act primordial

şi de

act de recunoaștere

a servituței,

ea va

putea

fi stabilită faţă cu partea contractantă conform dreptului comun,
adec ă prin
marturi, mărturie şi jurământ și chiar prin posesiune de 30 de ani, căci prescripţia înlocueşte titlul. (Mourlon.
IL.1

892. Marcadă. IL. 662.)

Art. 628

este

deci

aplicabil şi în

specie, cu toate viciile sâle de redacțiune. (Vedi esplic. acestui tecst.)

20 Posesiune de 30 de ani.
Dreptul Roman

(Art. 623.)

După dreptul lui Justinian, ori ce servitute putea fi dobândită
nici un titlu, ci numai prin o posesiune publică, începută cu
bună credință, şi urmată fără întrerupere 10 ani între presenţi
şi 2 0 de ani între absenţi. !)
fără

1855), nu se transcriu de cât servituţile constituite prin o convenţie
Sau prin o donaţiune. Curtea din Bucureşti a făcut deci o greşită

aplicațiune a legei, în specie,a Art. 722

Pr. Civ. şi a Art. 1801

C. C. când a decis că numai actele între vii translative de proprietate sunt supuse transcripţiunei, ear nu şi acele testamentare.
(Vedi
. Dreptul pe 1881, No. 48.)
|
Din

Constatarea

servituţei

cele mai

sus espuse

resultă că servitutea

constituită

zitulo

oneroso, care între părți poate să esiste fără nici uu înscris, nu
va avea ființă faţă cu cei de al treile de cât sub condiţiune dea
fi constatată prin un act scris, ear nu numai de cât autentic, pentru că, în legislaţiunea noastră, se pot transcrie şi actele sub semnătură, privată. Transcrierea se va cere de partea interesată, adecă
de dobânditorul servituței, căci numai inscripțiunea și radiaţiunea
ipotecilor se face după cererea părţilor. (Art. 1781, 1788.) Comp.

prin un act
scris.

Art. 743 Cod. Olandez și 481 Cod. Austriac.—Se vor transcrie de
asemene și hotărtvile care ar constata constituirea unei servituți
Dreptul vechiii.

')

prin o convenţie verbală. Comp. Aubry et Rau. II. $ 250, p. 547.
'L. 10. Pr. Dig. Lib. 8. Tit. 5. Vegi şi L. 12 $ 1. Cod. Lib.7. Tit.
33. Vedi și supra, p. 16, nota 3. „Șerbirele și alte deosebite drituri, care le-au întrebuințat cineva pe faţa unui loc străin, dice
Art. 1927 din codul Calimach, se dobândesc prin stăpânirea de
10 sau de 20 de ani, afară de șerbirea de a.scoate apă cu știrea
proprietarului

locului,

care se

dobândește

prin

întrebuințare

curgere

de 3 ani.“. Art. 1469 corespundător din codul

prevede

că şerbirele

şi celelalte

drepturi particulare

în

Austriac

care se eser-

cită asupra unui fond străin se preseriu prin 3 ani, ca și dreptul
de proprietate, de cătră acei sub al cărui nume ele sunt înscrise
în registrele publice.—După codul Caragea (Art. 4. Partea IL. Cap.
2), robirile de ori ce natură, aparente sau nu, se dobăndeau prin
esercitarea lor în timp de 10 ani, fără împotrivirea proprietarului
fondului aservit. Curtea din Bucureşti. Dreptul pe 1874, No. 72 și
- pe 1882, No. 30.
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Astădi, prescripția de 30 de ani este singură admisă în ma- Dreptul acteria servituţilor. (Art. 623.) Pentru a dobândi o servitute prin
hal
usucapiune, trebucște deci o posesiune de 30 de ani, continuă, neîntreruptă, neturburată, publică, și sub nume de proprietar. Cu
alte cuvinte, posesiunea trebue să întrunească toate condiţiunele
cerute de Art. 1847 urm., fără ca faptele de posesiune propuse să fie
şi ele continue şi aparente.!) Această usucapiune nu cere nici
bună credinţă, nici titlu, pentru că ea înlocueșşte titlul.
Posesiunea esercitată sub nume precarii, adecă în calitate de „Dosesie E
chiriaş sau de aredaş, depositar, usufructuar ete. sau

găduinţă

serviţuţei

prin

simpla în- nume preca-

a proprietarului, war putea deci conduce la dobândireariii. Art. 1853,
prin prescripţie,

rentă. ?) (Art.

chiar dacă

ea

ar fi continuă

1853.)

şi apa-

1) Cas. Pr. Pand. Pâriod. 1887. 1. 345. Demolombe. XII. 774. Arntz. Prescripţie

Î. 1177. Laurent. VIII. 202 urm. Posesiunea de 10 sau de 20 de de 10 san de

ani cu just titlu şi bună credință (Art. 1895 urm.) nu mai poate 20 de ani.
deci servi astădi la dobândirea servituţilor, nici la stângerea lor CONIroversă. -

(Vedi esplic. Art. 639), pentru că Art. 623 nu vorbeşte de prescripție, ci de posesiunea de 30 de ani: (Vedi şi Art. 1894). Motivul

pentru care legiuitorul a esclus prescripţia de 10 sau 20 de ani
„ este” următorul: servitutea ocupând numai o parte a proprietăţei,
şi aceasta de multe ori fără ca proprietarul fondului şerbitor să
sufere o daună reală, s'ar putea adese ori esercita fără ca proprietarul acestui fond să bage de samă, pe când usucapiunea proprietăței sau a usufructului presupun€nd din contrao detenţiune şi o folosință plină și întreagă din partea aceluia în folosul căruia ea curge,
e mai greu de presupus că au trecut 10 sau 20 de ani fără ca

proprietarul să fi prins de veste, sau să fi suferit această usurpare. Arntz. [. 1178. Laurent. VIII. 194, 314. Demolombe. XII.
781. Marcad€. II 653. Toullier. ID). II. 630. Mass6-Verg€. II. $ 336,

nota

7, p. 200.

Bonachi. 1]. p. 325. Aubry et Rau. IL.$ 251 ab enstio.

Tot în acest sens este și jurisprudenţa.

P. 58. 2. 27. D. P. 76. 1. 424.

Comp.

Vedi

D. P. 47.2.

3.D.

şi Cas. Rom. în motivele

sale. Bulet. S-a I p. 1877, p. 214.—Contrâ. Duranton. V. 593. Ducaurroy. Il. 348. Troplong. Prescription. II. 856. Vazeille. Idem.

419 şi. 523. Vallette și Mourlon. III. 1947-1950. Berriat St. Prix.
I. 2366.—Remâne însă bine înțăles că servituţile dobândite sub

19
—

legea vechie prin prescripţia de 10 sau 20 de ani sunt
valide sub legea nouă. (Art. 1.)

Aubry

et Rau.

II. $ 251, p.

552.

Laurent.

VIII.

şi remân

205 —Dacă

esistă

sau nu îngăduire din partea proprietarului, aceasta este o cestie de fapt. Laurent. loco cit—Dacă acel care posedă servitutea
a recunoscut însuși că posesiunea sa nu este de cât consecința unei îngăduiri din partea proprietarului, această recunoaștere va fi
în tot-deauna o piedică la prescripțiunea achisitivă a servituței,
pentru că o posesiune viciată nu poate nici o dată să conducă la
prescripţie, non obstat Art. 1865 $ 3 şi Art. 1838. Laurent. VIII.
206. Demolombe. XII. 779 ter. Aubry et Rau. Il. $ 251, p. 55,

nota 16. Cas. Fr. D. P. 54. 1. 154. Asemenea recunoaştere făcută .

de cătră posesor ar fi oposabilă numai succesorilor sti universală,
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şi aparente pot fi dobândite prin
Servituți con- Numai servituţile continue
u
x
y
:
ANU
623), pentru că numai ele sunt;
(Art.
ani
de
30
de
ma ob” prescripţia
susceptibile

de o posesiune

de

fără

1852),

1847,

(Art.

publica

care prescripția nu poate să aibă loc.:) Aceste servituţi-o dată
stabilite pot a fortiori să fie mărite şi întinse prin prescripţie în
basa Art. 641. ?)
Fiind că servitutea pentru a putea fi preserisă trebue să fie aparentă, prescripţia nu va începe a curge de cât din momentul
sevârşirei şi terminărei lucrărilor necesare pentru esertiţiul ei.5)
Servituţicare

na pot star
preseripție.
Transerieze,
ri. Civ,
722 Pr.

Servituțile continue neaparente şi servituţile

necontinue, aparente

sau neaparente, prin urmare, toate acele la care lipseşte sau continuitatea sau aparența, nu pot deci fi dobândite prin prescripţie.
(Vedi esplie. Arf. 624.)
Servituţile stabilite prin prescripţie, ca şi acele stabilite prin
destinaţia proprietarului
proprietarului (vedi i înfră,
înfră p. 146), sunt oposabilei ce lor de al treile fără nici o transcriere. Art. 722 din Pr. Civ. nu
particulari,

nu însă și acelor
bună

nouă

pentru prescripţie,

care ar putea
că

pentru

posesiune

începe 0

ei nu

pe au-

represintă

torul lor ca succesorii universali. Laurent, Aubry et Rau. loco ct.
"> Astfel, servitutea de vedere fiind continuă și aparentă (V. suprâ,
p. 132, nota 2), poate fi stabilită prin prescripţie. Prin vădere tre-

bue însă înțăles o fereastră practicată în zid care deșteapă atențiunea şi provoacă o contraficere din partea vecinului, ear nu o
simplă

gaură

care poate

să provie

din vechime

sau din întâmplare

fără mâna, omului. Cas. Fr. Pand. Chron. pe 1878-1886. 1. 93.
Când o servitute este susceptibilă de a fi. dobândită prin prescripţie, judecătorii fondului apreciază în mod suveran pertinența
şi admisibilitatea, faptelor alegate de parte pentru stabilirea pose-

siunei. Cas. Fr. Pand. Pâriod. 1889. [. 133. Comp. și Pand. P6riod.
97.

1.

266.

2) Astfel, dacă în loc de a deschide două ferestre pe fondul supus,
precum prevedea titlul primitiv, am avut în timp de 30 de ani
tuei ferestre, am dobândit prin prescripţie dreptul la o fereastră
mai mult, și prin urmare am mărit întinderea servituţei primitive.

Demolombe. XII. 783. Cas. Fr. D. P. 80. 1. 152. Vegi și în/rii, es|

plicarea Art. 641.

Imerăriletre-

2)

Arntz. I. 1179.

Laurent.

VIII.

203.

Demolombe.

XII.

776.

Comp.

bue ele neapărat E îi
proprietar?

Art. 631 cod. Italian. Aceste lucrări pot fi făcute nu numai pe
fondul şerbitor, dar chiar și pe fondul stăpânitor, destul este că
ele se arăte în deajuns dreptul proprietarului acestui din urmă

Controversă.

fond

de a face

ceva

pe fondul

şerbitor,

sau necesitatea

pentru

a-

cest fond de a suferi ceva. (Art. 622.) Laurent. VIII. 204. Arntz.
L. loco cit. Demolombe. XII. 777. Aubiy et Rau. Il. $ 251. p.552.

Vedi și supră, p. 20. Se admite de asemenea în genere că aceste
lucrări pot fi făcute nu numai de proprietarul fondului stăpânitor,

dar chiar şi de un al treile, precum un posesor, un usufrucţuar, şi
chiar un chiriaş, căci fiind vorba, în specie de un fapt material de
posesiune, ea se esercită în mod util pentru proprietar prin toţi
acei care deţin fondul. (Art. 1846.) Aubry et Rau. Il. $ 251, p.552
Demol. XII. 778. Duranton. V. 591.—Vedi cu toate aceste Laurent
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este aplicabil în specie, pentru că deși prescripția achisiti
vă sau
usucapiunea este toț-deauna un fapt al omului, totuşi ea nu
con-

stitue un titlu. Tot ce s'ar putea dice este numai că ea face a se
presupune

esistența

astădi înfăţoşat, 1)
3*

anterioară

a unui

Destinația proprietarului.

titlu

care

nu

poate să

fie

(Art. 625, 626.)

Prin destinaţia proprietarului (du pâre de famille)
trebue să Definiţiune.
înțălegem disposițiunea sau aşăddarea prin care proprietar
ula două
fonduri a destinat unul din ele la serviciul celuilalt,
2) Destinafia este deci aici faptul, sau mai bine dis, intenț
iunea de a
consacra

un

imobil

la aducerea

unui

esploatarea unui alt imobil.
- Astfel, dacă presupunem că Primus,

serviciu

oare

care

pentru

proprietarul unei moşii şi Esemplu de
a unei case vecine, a vândut moşia sa lui Secundus, ear casa
Lui stabili in
Terţius, după ce a făcut mai întăi ca apa care isvore
a pe moşie destinaţia
să fie condusă pănă la casă prin lucrări aparente, de pildă,
prin ProPrietarunişte țăvii

aşedate pe suprafața pământului, Terţius, va putea,
dacă lucrurile au remas în starea în care le a aședat Primus
, să
pretindă că casa sa are o servitute de apăducere .asupra moşiei
lui Secundus.

Acest mod de stabilire a servituților, necunoscut atât
îu dreptul Origina des.
Si
nostru anterior, câtA şi A în dreptul Roman, *) ay
proîşi are origina sa aîn _tinaţiei
it
VIII. 204, după care lucrările menite a dobândi un drept
pentru un
fond n'ar putea să emane decât de la proprietarul acestui
fond, ceea
ce este mult

mai juridic, pentru

că, după cât am vădut, numai

LS]

—

pro„prietarul poate să dobândească o servitute în folosul
unui fond,
de vreme ce numai el represintă fondul. (Vei supră,
p. 137.)
') Comp. Laurent. Drept internațional. VIII. 297 în fine.—
ln caz însă
când servitutea ar fi constatată prin o hotărire judecătoreas
că, nimicnu s'ar opune la transcrierea acestei. hotărîră,

Nu este numai

de cât nevoe ca să esiste două fonduri deosebi
servitutea ar avea fiinţă chiar atunci când proprietar te, căci Nu este neunui
ul singur Yoe ca să efond ar fi făcut ca o parte din acel fond să servească
celeilalte siste don
Părți, dacă in urmă fondul ar fi fost împărţit în două
prin efectul

unei împărțeli sau a unei îustrăinări. Legiuitorul vorbește

de două
fonduri, pentru că s'a gândit la timpul când se va, naşte
servitutea,.
Laurent. VIII. 176. Demo]. XII. 826. Aubiy et Rau. Il. $ 252,
ab initio,
nota 1. Durant. V. 566. Cas. Fr. Pand. Pâriod. 88.
Il. 26, 27.—
Vegi cu toate aceste Solon, 289 și Mass6-Vergâ. II.
p. 203, nota
10, $ 337.—In caz când ar esista două fonduri, faptul
că aceste
două fonduri, care au aparţinut aceluiași proprietar, nu
sunt alăturate
unul de altul nu se opune ca unul din ele să fie grevat
în folosul

celuilalt de o servitute stabilită prin destinația proprietarului
. Cur*) Vedi L. 7. Pr. şi L. 10. Dig. Lib. 8. Tit, 4.1, 30. Pr.
Dig. Lib.
tea din. Pau. D. P. 86. 2. 173.

8. Tit.

2—Vegi

cu

toate

aceste

L. 3, Dig.

Lib. 8. 1. 4, unde
10
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dreptul cutumier francez. „Destination du păre de famille vaul
|
titre“, dicea Loysel.
aceluiaşi proprietar, seraparțin
fonduri
ambele
tacită Cât timp
Voința
a părților.
pentru că: nemini
servitute,
o
constitue
nu
viciul astfel stabilit
Dacă însă prin 0
1)
2.)
Tit.
8.
Lib.
res sua servit. (L. 26. Dig.
din ele înmacar
unul
sau
causă oare care, ambele fonduri
diferiţi prola
trec
_cetează de a aparţinea aceleiaşi persoane şi
pe când
timp
în
prietari, serviciul mai înainte statornicit, care
i
dreptulu
l
fondurile erau în aceeaşi mână, nu era de cât esercițiu
de proprietate,

se preschimbă într”o

adevărată

servitute,

după

îm-

părțirea lor, ca şi cum această servitute ar fi fost constituită
prin titlu, legea presupunând întradevăr că părțile au consimţit
ţacitamente ca lucurile să remâe în starea în care ele erau în
momentul când fondurile au încetat de a aparţinea. aceleiaşi perIn acest sens, destinaţia proprietarului ține loc de titlu
soane,
(vaut titre), adecă presupune esistenţa unui titlu.?)
Voinţă esDacă părţile s'au rostit în mod espres asupra constituirei servipresă,
tuţei în momentul înstrăinărei sau a împărțelei, atunci ea nu va
mai fi stabilită prin destinaţia proprietarului, adecă prin voinţa tacită și presupusă a părţilor contractante, ci prin voinţa lor espresă, adecă prin titlu. 3) (Art. 623.)
te
Transcrierea — Servituţile stabilite prin destinaţia proprietarului fiind întemeia
voința
pe
nu
servituţei,
ear
pe consimţământul tatit al părţilor contractante,
Controversă,
lor espresă, sunt oposabile celor de al treile, ca şi acele dobândite prin prescripţie (vedi supră, p. 144), fără nică o transcriere.”
Ar, 792 Pr. Civ. nu este deci aplicabil în specie. *)
tibi dese dice: „Duorum padiorum dominus, si alterum ea lege
reipse
gquod
ei
t
servia
datur,
guod
um,
derit, ut id predi
şi L.
Comp.
itur.“
intellig
s
servitu
a
imposit
jure
contra,
zel
tinet,
1. Dig. Lib. 33. Tit. 3; L. 31 şi 36, Dig. Lib. &. Tit. 3.

di1) Vedi şi L. 10, Dig. Lib. 8. Tit. 4, care esprimă aceeaşi 3,idee,
2.
nota
p.
supră,
şi
când : memo îpse sibi servitutem debet. Vedi
Servitutea

deci, după

ce a luat naştere, va înceta

îndată

ce am-

bele proprietăţi vor trece earăşi în aceeași mână. (Art. 638.)
809.
804,
XII.
Demol.
173.
172,
2) Mourlon. [. 1828. Laurent, VIII.
Period.
Ducaurroy. Il. 351. Demante. II. 547. Veţi şi Cas. Fr. Pand.
voinţa
88.2.26, 27. Astfel, servitutea se stabilește în asemene caz prin
tarului
proprie
voința
prin
nu
ear
tante,
presupusă a părților contrac
t, după
anterior care a destinat unul din fonduri la serviciul celuilal
568).
(V.
cum din eroare se esprimă Duranton
Dalloz.
3) Demolombe. XII. 804. Laurent. VIII. 173. Cas. Fr. Repert.
Servitudes. 1004 şi 1015.

4) Laurent. VIIL. 190. Aubry et Rau. IL. $ 252 în fine, tecst şi nota
Transcription, L. 115, 116, după care
19.—— Contră. Mourlon.

să'și
acel care ar voi.să invoace destinaţia proprietarului ar trebui

procure un act care so constate și care să fie transcris. Această
soluţiune confundă însă convenţiunele vexbale cu convențiunile tacite sau presupuse,
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Numai

servituţile continue și aparente, precum sunt acele de Servituţile
„Vedere, de apăducere, de scurgerea apelor etc. (comp. Cas. Fr. Pand.
Sabine bi
Period.
1887. 1. p. 345) pot fi stabilite prin destinația proprie- destinaţia
tarului, pentru că consimțământul tacit pe care îl presupune
des- Proprietaru-

tinaţia acestui proprietar nu

se poate

manifesta

da cât prin lucrări

esterioare (Art. 625), ceea ce esclude deci servituțile neapare
nte
chiar continue (Comp. Demolombe. XII. 815 arm.) și servituțile
discontinue şi aparente. (Vedi însă Art, 627.)
Acel care invoacă destinaţia proprietarului drept causă a constitu-"
Faptele ce

irei unei servituţi trebue să dovedească prin orice soi de
probe, ttebue să doDer qualungue genere di prova, după cum se esprimă Art. 532
care invoacă
din codul Italian, și prin urmare, chiar prin martură, fâră nică un pestinaț
ia
început de dovadă scrisă, 1!) următoarele

fonduri,

acum

despărțite

între

doi

fapte:

proprietari,

10 că cele două

2) au

irevocabilă 3) a aceluiași proprietar ; şi 2“ că proprietarul
')

2)

hi.

fost averea

4) este

Arntz. 1.1185. Aubiy et Rau. [L $ 252, p. 557. Mourlon. 1. 1830.
Ducaurroy. Il. 353. Demante. IL. 548 bis. II. Marcade. IL 655,
Toullier. D. II. 610. Durant. V, 574. Demolombe. XII. 812. Comp.
şi Laurent, VIII. 181 şi Ante-proiect. III. p. 185.— Unele cutume ale
Franciei (Paris şi Orlâans) nu admiteau în această privinţă de cât
0 dovadă scrisă, ceea ce n'a fost reprodus în codul nou.
Servitutea, iea naștere în momentul despărţirei fondurilor, ori
care

ar fi causa acestei despărţiri, căci pănă atunci, serviciul ce unul
din fonduri a adus celuilalt nu era de cât esercițiul dreptului de

proprietate.

.

Causele

obicinuite

de

despărțire

sunt

împărțeala

şi

înstrăinarea, fie de bună voe, fie silită'a ambelor fonduri, sau a
unui macar din ele. Servitutea prin destinaţie ar avea deci ființă.

chiar când vendarea ar fi silită (Axt. 503. urm. Pr. Civ), fără ase

distinge dacă esistă numai un singur proprietar, sau mai mulţi coproprietari care înstrăinează ori dobândesc imobilele. Demolombe. XII.
827. Laurent. VIII. 178. Aubry et Rau. II. $ 252, p. 556. Comp.
și Cas. Fr. D. P. 54. 1. 17 şi L. 23 $-2. Dig. Lib. 8. Tit, 3.
Unii ar voi să deducă din cuvintele fonduri despărțite, care se
găsesc în Art. 626, că acest ast. s'ar aplica numai la împârfeala
unui fond între coproprietarii lui, ear Art. 627 la înstrăinarea lui,
ceea, ce este inadmisibil. Vedi esplic. Art. 627. Comp. Demol. XII.
819. Aubry et Rau. II. $ 252, p. 558, nota 9. Bonachi. II. p. 330 şi 333.
3) Deci, dacă proprietarul a făcut să servească unul din fonduri celuiRevocarea
lalt pe când el n'ar fi avut asupra unuia din aceste fonduri de
sau desfiincât

o proprietate “supusă

revocaţiunei, desființărei

sau

anulărei, fara pro

destinațiunea nu va avea loc la caz de revocare, desființare sau
anularea, proprietăţei. Laurent. VIII. 179.—Tot astfel, destinația
proprietarului n'ar avea loc când faptul juridic care desevârșește

împărțeala m'ar constitui de cât o devoluţiune

vremelnică

a folo-

Po

sinţei, precum ar fi o donaţiune care s'ar desființa în urmă
prin
„vapori. (Art. 751. urm.) Laurent. loco cit. C. Bastia. D. P. 58.2.
211.
,
*) Deci, dacă unul diu fonduri a fost destinat la serviciul celuilalt
, Arendaş, ufâră, ştiinţa proprietarului, de cătră un arendaş sau chiriaş, de un
an- sufructuar
tecresist, sau chiar de un usufructuar, destinaţia proprietarului
etc.
nu va avea loc; pentru că drepturile lor fiind parţiale și vremelnice,

CODUL
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II.—TIT. 1V.—CAP. 111.—Sa II.—ART. 624, 625, 626.

d

.

după cum se esprimă Art.

acela care a pus sau a lăsat lucrurile,!)

a resultat servitutea

632 din codul Italian, în starea *) din care

din momentul

ce fondurile

au încetat de a avea

același proprietar.

Eată însă o dificultate care 'se poate ivi. Proprietarul vinde un
Sevârsirea
împărțelei îofond în întregimea, sa la mat mulți cumpărători fără al împărți,
rel fondului şi divisiunea între dânşii nu se face de cât după vândare. Cesîntreg. tiunea este de a se ști dacă servitutea prin destinaţie va avea
ființă în caz când o parte din fondul vândut ar aduce un serviciii
celeilalte părți? Respunsul trebue să fie afirmativ pentru casul

când

serviciul ar avea

ființă

în

momentul

împărţirei

fondului,

dacă în acel moment părțile contractante ar fi consimțit tacitamente a'l menținea, căci legiuitorul nu cere ca împărțeala să
emane de la însuși proprietarul care a statornicit starea de
lucruri menită a da naştere servituţei, ci numai ca acei care proced la împarţeală să menţie serviciul ce părţile acum despărțite îşi
aduceau între ele înaintea împărţelei. (Laurent. VIII) 180.)

Despre stabilirea servituților continue şi neaparenie şi acelor discontinue

aparente

sau

neapurente.

„Art. 624.—Servituţile continue neaparente şi servituţile

necontinue

cât
și neaparente- (şi trebue adaos sau aparente 3) nu se pot stabili de
Fr.)
prin titluri, (Art. 622, 623 C. CO. At. 691 C.

să
numai proprietarul care represintă totalitatea fondului poate
.
Mourlon
ie.
destinaț
această
cere
o
care
pe
e
vecinici
de
idea
aibă
I, 1829. Laurent. VIII. 174. Demolombe. XII. 811. Curtea din Di-

jon. D. P. 71. 5. 355. Vegi şi Tom. Il, p. 397.

Menţinerea
unei destina-

ţii anterioare.

.

a două
1) Nu esistă deci nici o deosebire între casul când proprietarul
serviciul
la
fonduri
aceste
din
unul
însuşi
destinat
fi
fonduri ar

celuilalt şi între casul când el ar fi menţinut o destinaţie anteri-

însuşi
oară, căci proprietarul actual este presupus că a destinat el
t
schimba
n'a
el
când
atunci
t,
celuilal
l
unul din fonduri la serviciu
coneste
Ital.
632
Art.
.
schimbe
s'o
putea
care
pe
lucruri
de
stare
o
vesullă
form. Tot ce'se cere este deci ca starea de lucruri din care
ză
încetea
fonduri
două
cele
când
ul
moment
în
esiste
destinaţia să
t-o.
înființa
a
cine
de a avea acelaşi proprietar, fără a ne interesa
$ 25,
Mouslon. Î. 1829. Laurent. VIII. 177. Aubry et Rau. IL.
352.
II.
oy.
Ducaurr
814.
XII.
Demol.
330.
p.
II.
.
Bonachi
nota 2.
er
Duvergi
ontră.
609.—C
IL.
Demante. IL. 548 bis I. Toullier. D.
659.
II.
.
Marcad6
574.
570,
V.
Durant.
a.
nota
cit.
loco
asupra lui Toull.

şi a
2) Această stare de lucruri trebue să aibă caracterul veciniciei fond,
celuilali
folosul
pentru
fond
un
statorniciei şi să esiste pe
a
ear nu numai întrun mod trecător pentru comoditatea şi plăcere
în
175,
VIII.
.
Laurent
personală a proprietarului. Arntz. I. 1185.
fine. Demolombe. XII. 811. Bonachi. Il. p. 331. Duranton. V. 567.

3) Cred că legiuitorul nostru nu vorbește

de

servituţile

discontenue

aparente numai din scapare de vedere, ear nu din causa Art, 627.
Comp. Trib. Gorjiu, sub preşed. D-lui Dobruneanu. Dreptul pe 1889.
No. 19.—Vedi cu toate acestea, Bonachi. Il. p. 326.
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149

Servituţile continue
neaparente şi acele discontinue aparente
sau neaparenie nu pot fi stabilite de cât prin titluri, adecă prin
efectul unei convențiuni (vângare, schimb, împărţeală, donaţiune),
sau prin efectul unui testament. (Vedi supră, p. 140.)
Tecstul francez și acel Italian (Art. 631) esclnd espres posesiunea
chiar imemorială (cajus memoria non eztai), şi a fortiori deci, acea
de 30 de ani, pentru a curma cu dreptul vechii care admitea
în unele părţi posesia, imemorială, ear în altele, prescripția ordinară. Tecstul nostru n'a mat reprodus această disposiţiune, pentru

că ea resultă implicitamente din $ 1 al Art. 624.1)
Aşa dar, pe când la noi,

altă

dată, ori ce

stabilită, ca și la Romani, prin prescripţie

servitute

(veţi

putea fi Escluderea

supră, p. 149, Prescripţi
unei, u-

nota 1), astădi, din contra, numai şervituțile continue şi aparente
pot fi dobândite prin posesiunea de 30 de ani,2) căci servituţilor
neaparente le lipseşte elementul publicităţei (Art. 1847, 1852),
ear acelor necontinue le lipseşte posesiunea sub nume de proprie- .

far, de vreme

ce ele sunt mai în tot-deauna

resultatul

unei

în-

găduinţi. Posesiunea lor fiind deci presupusă precarie (Art. 1853),
nu poate să deie loc la prescripţie. 2)
Aceste servituţi nu pot deci fi stabilite nici prin 0 prescripţie Prescripţi
a
sprijinită pe

un

titlu emanat

de la

o persoană

care nu era

pro-

sprijinită pe

titlu eprietarul fondului şerbitor (a non domino), chiar când viciurile a- unmanat
a
cestui titlu ar fi fost necunoscute, căci, pe deo parte, regulele non domino.
Inadmisibiligenerale ale prescripţiei nu sunt aplicabile materiei servituţilor
tate. Contro-

')

versă.

Art. 16 din legea poliţiei rurale cuprinde deci o inesactitate când L.
pol. ruprevede că servitutea de trecere, de conducere, de adăpare sau derale din
1868.
păşunare a vitelor, care sunt toate servituţi discontinue (vegi su- Io
lS:
pră, p. 129, 130), se vor putea întemeia pe o îndelungată posesiune,
”
conform celor cuprinse în codul civil.
„ Paragraful 2 al acestui art. cuprinde o altă inesactitate, când
Altă inesacprevede

în temei

că trecerea,

5

nu va putea
=

conducerea,

de îmvoelă sau prin

adăparea

sau pășunarea

simplă îngăduire

vitelor,

a proprietarului,

nici odată; stabili dreptul de servitute, căci toate aceste

servituți pot fi stabilite prin invoelă, învoeala constituind un titlu.
Şerbirile neaparente sau necontinue dobândite sub legea, vechie prin
prescripţia de 10 sau 20 de ani remân însă valide, pentru că legea
nouă n'are efect retroactiv. (Art. 1.) Vegi și supra, p. 143, note 1
în fine.—De asemene, şerbirile a, căror prescripţie a început sub
legea veche, se vor dobândi prin îndeplinirea termenului de 10 sau
de 20 de ani, ear nu a acelui de 30 deani. (Art. 1911.) Laurent.
XXXII. 610. Aubry et Rau. Il. $ 215 bis, p. 328.
Laurent. VIII. 195. Mourlon. IL. 1827. Demolombe. XIL 786. Ducaurroy. [l. 349. Marcadâ. Prescription. Art, 2229, 1.—Nu este deci
esact de a se dice, după cum făcuse mai întăi Marcade (Il. 652)
şi alții, că servituţile necontinue ar fi neprescriptibile pentru că
le ar lipsi continuitatea,

de

și aceasta

pare

a

resulta

din L.

14,

Dig. Lib. 8, Tit. 1, pentru că această opinie confunda continuitatea

posesiunei (Art. 1848) cu continuitatea servituţei.

titate.
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1V.—CAP,

II.—TIT,

624.

111.—$a IL —ART.

(Art. 1894), ear pe de alta, Art. 624 prescrie esistenţa, unui titlu,
adecă a unei cause legitime de achisițiune, ear nu a unui titlu
vicios, care nu poate stabili un drept. Titlul vicios nu poate înadevăr se conducă la dobândirea proprietăţei prin sine însuşi,
ci numai prin prescripţie, a cărui basă el este, şi prescripția este
toemai inadmisibilă în ipotesa de faţă.)
Art

1858

$

2 inaplicabil.

motive, vom

aceleaşi

pentru

Tot

decide

că servitutea nu va pu-

tea fi stabilită prin prescripţie, chiar când ea ar.fi fost esercitată,
de ani după

de 30

“ timp

opusă

o contradicție

|

Regulele mai sus espuse asupra neputinței de a

Dobândirea

propri-

drepturilor

etarului pretins grevat.?) (Art. 1858 $ 2.)

prin

dobândi

unci seritui posesiunea de 30 de ani servituţile continue neaparente și acele
sau

aparente

în folosul a- discontinue

neaparente

se

aplică și la dreptul

de

nei comuni. țpecere ce sar revendica ca o servitute pentru locuitorii unei co-

muni asupra fondurilor unui particular, căci servitutea de trecere
este discontinuă, şi câte o dată chiar şi neaparentă. ?)
Comunele vor putea însă să dobândească proprietatea unui
Dobândirea

moprictăiei drum prin prescripţie, căci prescripţia fiind un mod de a dobândi
cripție-

615

(Art.

proprietatea

şi 1837), ear comunele fiind niște persoane

suridice (Art. 1 L. com. din 1887), ele pot deveni proprietari fie prin

prescripţie, fie prin alte moduri. Comuna nu va putea însă să dobândească dreptul seu de proprietate numai prin faptul trecerei locuitorilor pe acel drum, căci acest fapt fiind resultatul unei simple îngăduinţi
nu poate să servească a dobândi nică proprietatea, nici o desmemAumntz. L. 1181. Aubry et Rau. Il. $ 251, p. 550, nota 2. Demolombe. XII. 788. f.aurent. VIII. 196. Troplong. Prescription. IL. 857.
Demante. IL. 546 bis. IL. Duvergier asupra lui Toullier. II. 629,

2)

1.—Contră.

nota

Maleville.

Analyse

fi admisă

la noi.

raisonte

du "code

civil,

asu-

pra Art. 691. Toullier. D. II. 629, 630. Proudhon. Usu/ruct. VIII.
3529. Această din urmă părere, întemeindu-se pe vechiul drept al
Franciei,

5
=—

prin pres-

nu

poate

Laurent. VIII. 196 bis. Demolombe. XII. 789 urm. Aubry et Rau.
IL. Ş 251, loco cit, nota 3 şi 4. Un esemplu ne va face mai bine

- să

demonstrăm

esactitatea

acestei

soluţiuni:

să

presupunem

Primus esercită dreptul de trecere pe fondul lui Secundus
opune

la aceasta. Primus

tăgăduind

acest drept

că

care se

de opunere, îi face

cunoscut de a înceta cu ori ce opunere din partea sa, și Secundus
abţinânduse în viitor, Primus continuă a trece pe fond timp de 30
de ani Ei bine, Primus n'a dobândit în asemene caz servitutea de
trecere, pentru că, prescripţia este în specie cu neputinţă, de vreme
ce servitutea de trecere este necontinuă.

3) Arntz. L. 1183, Laarent. VIIL. 207.

Demolombe.

XII.

797. Aubry

et Rau. IL. $ 251, p. 554. Cas. Fr. D. P. 55. 1. 394. Comp. şi D.
P. 46. 2. 88.—Nimic n'ar împedeca însă ca comuna, representată prin
primarele

seu, să stipuleze o servitute de trecere prin titlu în numele

locuitorilor consideraţi ca proprietari, locuitorii considerându-se ca
stipulatori prin mijlocul representantului lor. Laurent. VIII. 208.
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brare a proprictăţei. (Art, 1847, 1853 $ 2.) Pe lângă faptul trecerei în tot timpul cerut pentru a prescrie, comuna, va trebui deci
să mai stabilească și alte fapte care se vor aprecia în mod su-

veran de instanţele de fond. 1)

pi

Despre prescripţiunea drepturilor de proprietate
analogie cu servituţile.
Numai servituţile continue şi aparente pot
prescripţie. (Art. 623.) Drepturile esercitate insă
- vitute pot fi esercitate şi cu titlu de proprietate,
prietate, în care caz, nu mai este nevoe ca
continuitate

şi de

aparenţă

fi

care au

stabilite prin
cu titlu de sersau de coprocondițiunele de

-

să fie întrunite.

Astfel, de şi servitutea de trecere este necontinuă (Art. 622
$ 1), şi ca atare imprescriptibilă (Art. 624), totuși eu voi putea
să esercit acest drept ca coproprietar al drumului, şi în asemene
caz, voi putea fără nici o îndoeală să invoc preseripția achisitivă. ?)
Tot astfel, dreptul de a paşte vitele pe fondul altuia este o
servitute necontinuă (Art. 622 $ 1), şi ca atare imprescriptibilă
după Art. 624 (Curtea din Pau şi C. Chambârry. D. P. 69. 1. 399.
D. P. 66. 2. 79), şi cu toate acestea, justiția poate să menţie
un drept de pășune întemeiat pe o posesiune îndelungată (Cas.

Fr. D. P. 52. 1. 18), când acest drept nu
servituţi,

ci a unui

drept

de coproprietate,

pune la dobândirea prin prescripţie

a unui

este

căci

esercițiul

nimic

drept de

nu

Dreptul

de

trecere.

Dreptul de
păşune.

unei
se o0-

coproprie-

fate asupra unui imaș. (Comp. Laurent. VIII. 201. Aubryet Rau."

II. $ 251, p. 553.)

Perderea sau distrugerea actului care constată servitutea.
Art. 628.—Titlul constitutiv al servituţei (sau mai bine dis, actul
scris care constată esistența servituței), în privinţa servituților ce mu se
pot dobândi prin prescripțiune, *) nu poate fi înlocuit de cât prin un

1) Laurent. VIII. 215.

Mass6-Verge.

Fr. D. P. 55. 1. 394.

D. P. 58.

IL. $ 336,
1. 450.D.

p. 199, nota 2. Cas.
P. 45,

1. 41.D.

P.46.

—

ww

4. 528, D. P. 49. 2. 230.—Vedi cu toate aceste Cas. Fr. și Curtea din Bordeaux. D. P. 47. 1. 108 și D. P. 56.2. 9%.

5)

Anntz. I. 1183. Aubry

et Rau. II. $251,p.553. Laurent. VIII. 201.

Vedi și Laurent. VII. 191. Comp. și Cas. Fr. D. P. 71. 1. 254.
Această proposițiune cuprinde

v inesactitate, căcă

vom

vedea că

actul de recunoaștere este admisibil în privinţa tuturor servituților.

Vedi p. 153.

Art. 628

mai

cuprinde

încă și o altă inesactitate când

dice că actul primitiv nu poate fi înlocuit de cât prin. un act de
„recunoaștere, căci servitutea mai poate încă fi dovedită prin mar“tur,

mărturisire sau jurământ,

și în privința servituţilor

continue

şi aparente, chiar prin posesia de 30 ani, care se va dovedi tot
cu marturi. Vegi supră, p. 142, şi înjră, p. 152, tecst şi nota 4,

Inesactitate
de tecst.

CODUL

152

CIVIL.—CARTEA

1V.—CAP,

U.—TIT.

II1.—$a II.—ART.

628,

titlu (sau mai bine dis, prin un act de recunoaştere !) a servituţei și dat din
partea proprietarului locului servit. (Art. 623, 624, 1189, 1190, 1206 C.
,
C. Art. 695 C. Fr.)

Art. 628 a voit să dică că actul constitutiv al servituţei poate,
la caz de perderea sau de distrugerea lui, să fie înlocuit prin un act
de recunoaştere ) (Art. 1189), ceea ce era de prisos, pentru că
recunoașterea fiind o mărturisire, mărturisirea scrisă constitue fără
îndoeală o deplină dovadă contra aceluia care a făcut-o. (Art. 1206.)

Soluţiunea ar fi deci aceiaşi, chiar dacă Art. 628 n'ar avea fiinţă.
In lipsă şi de act primordial şi de act de recunoaștere, 5) ser-

Dovedirea
servituţei, în
lipsă de act,
conform
dreptului co-

vituțile se

vor

mai putea

dovedi

între

părți

prin

martură

muri,

noaştere.
Art. 1198,

„Alienis cedibus, nec imponi,

nec adquiri

servitus - potest.“

L.

8 n

medio. Dig. Lib. 8. Tit. 4. Vedi şi L. 6 Pr. în fine, Dig. loco cil.
Şi actul constitutiv al servituței trebue să emane tot de la proprietarul actual al fondului șerbitor, sau cel puţin de la proprietarii anteriori, autorii lui (Demolombe. XII. 752 bis), însă constituirea servituţei fiind în ori ce caz un contract, trebue să intervie
şi consimțământul proprietarului fondului stăpânitor, pe când actul
de recunoaștere fiind o simplă mărturisire, adecă un act unilateval, este perfect fără consimţământul acestui proprietar. Demolombe. XII. 757 bis. Aubry et Rau. II. loco cif. Marcade. V, asupra Art. 1356. II. Laurent. VIII. 152.—Vegi cu tote aceste, Cas.

Actul de recunoaştere
nu cer6 consimț&mântul

proprietarului dominant.

Fr. D. P. 64.

1. 915,

care pare

a cere

acceptaţiunea

proprietarului fondului dominant.
Puterea

Ari. 1189 i-

”

a actului

de recunoaştere

1. 1822, nota 2. Bonnier. Preuves. Îl. 791.
Nică Art. 1893 nu este aplicabil în specie,

Art. 1193 i-

nu

partea

este supusă la

pentru

că acest art.

cuprinde o disposiţie specială aplicabilă numai la vente. Laurent.
VIII. 153. Demolombe. XII. 756. Aubry et Rau. II. $ 251,în fine.

aplicabil în
specie,
poate înlocui

probatorie

din

întrunirea condiţiunilor şi formalităţilor cerute de ant. 1189, pentu că această disposiţie este de strictă interpretare, ca una ce deroagă de la principiile generale. Laurent. VIII. 152 bis. Aubry et
Rau. II. loco cit. Demante. IL. 550 bis. II. Demolombe. XII. 757.
Boileux. IL. p. 910. Armtz. Î. 1173. Maread. II. 662. Duvergier asupra lui Toullier, II. 603, nota 1—Contră. Solon. 369. Mourlon.

vaplicabil la
getii

titlul primitiv.

ca-

5) “Titlul, sau mai bine dis, actul de recunoaștere oră recogritiv este
un act scris prin care părţile recunosc esistența unui drept constatat; prin un act anterior numit constitutiv san primordial (Art.
1189), care se presupune afi perdut sau distrus. (Art. 634 C. Ital.)
2) Actul de recunoaştere nu poate să emane de cât de la proprietarul fondului şerbitor (Art. 628), pentru că proprietarul fondului
stăpânitor mar putea să'și constitue însuși un titlu. Demolombe.
XII. 752. Laurent. VIII. 150, 152. Aubry et Rau. Il. $ 250, p. 548.

Act de recu-

O hotărive

în

surile în care această dovadă este admisibilă (Art. 1191, 1197,
1198), prin presumţiuni (Art. 1203), şi în oră ce caz, prin mărturisire (Art. 1204) sau jurământ decisoriă. *) (Art. 1207.)

5)

Cu

toată

tăcerea

legei, nu

mai

remâne

nici

o îndocală

că o ho-

tărîre remasă definitivă: va putea să înlocuească titlul primitiv
ca și actul de recunoaştere. Res judicata pro veritate habetur. (Art.
1200 $ 4.) Boileux. II. p. 910.

:) Laurent. VIII. 151. Demolombe. XIL. 755. Ducaurroy. Il. 355. Mour-

MODUL

DE A ESERCITA

SERVITUȚILE.—ART.

Nu este deci esact de a se

dice,

după cum

actul primitiv mu poate fi înlocuit de

_Gunoaștere.
Art. 628

628, 620 $ 2,

face

153

tecstul, că Inesactitate

cât prin un

act de ve.

de test.
|

cuprinde o inesactitate şi mai mare când dice că actul Altă, inesac-

constitutiv al servituței poate fi înlocuit prin un act de recunoaş-

îitate-

tere numi în privința servituţilor care nu pot fi dobândite prin
prescripţie, adecă acelor necontinue sau neaparente (Art. 624),
căci actul de recunoaştere este admisibil în privinţa tuturor serVituţilor,

chiar

acelor

continue

şi aparente

care

pot fi

dobândite

prin prescripţia de 30 de ani. (Art. 623.) Legiuitorul întradevăr
a voit să dică că, în privinţa servituţilor continue şi aparente,
titlul primitiv ma! poate încă fi înlocuit prin posesia de 30 de
ani, sau prin destinația proprietarului (Art. 625, 626), pe când
pentru celelalte servituţi, el nu poate fi inlocuit de cât prin actul

de recunoaştere. 1)

Despre modul de a esercita servituţile,
Paragraful

2 al Art.

620

prevede

(Art. 620

$ 2)

că usul, adecă eserciţiul ser-

vituţilor şi întindirea, lor, se regulează prin titlul care le constitue,
ear în lipsă de titlu, după regulele ce vom. espune mai la vale.

Interpretarea titlului, care constitue legea părţilor (Art. 969),

Titlu.

se face după regulele generale de interpretate a convenţiunelor.?)
(Art. 977-985)
lon. Î. 1822. Demante. II. 550 bis.L Aubiy et Rau. II. $ 251,p. 548.
Vegli și supră p. 140, nota 2 și p. 141.— Cât pentru servituţile continue
şi aparente, ele vor putea, în lipsă de act primitiv şi de act de recu-

noaştere, să fie dovedite prin posesie de 30
tru că prescripţia înlocuește titlul. Mourlon.
622. Vedi şi supră p. 142.
') Comp. Laurent. VIII 151. Demolombe. XII.
305. Aubry et Rau. II. $ 250, p. 548, nota
Demante. IL. 550 bis I. Bevriat. St. Prix. L
esistă un titlu primitiv, nu mai remâne nici
să fie vorba

de înlocuirea

lui prin

un

de ani (Art. 623), penloco cit. Mareadâ. Il.

act de

-

754. Ducaurroy. II.
18. Duranton. V. 565.
2380.—De câte ori nu
o îndoeală că nu poate
recunoaştere. — Art.

634 din codul Italian, voind să îndrepte tecstul fvancez, cere pentru înlocuirea titlului primordial un document, adecă un act scris
de recunoaştere, însă şi aceasta

2)

este inesact, pentru

că am

vădut

că în lipsa actului primitiv sau a unui act de recunoaștere, servituţile pot fi dovedite după dreptul comun. (Vedi supră, p. 152.)
|
La Romani, titlul constitutiv al servituţei putea să fie înlocuit,
în privinţa, tuturor servituților, fie prin un act de recunoaștere Dreptul Roman.
emanat de la proprietarul fondului şerbitor, fie prin prescripţie.
Laurent,

VIII.

225

urm.

Demante.

ŢI. 552.

Demolombe.

XII.

575

şi S66. Cas. Fr. D. P. 56. 1. 391. Vedi şi supră, p. 112, nota 1.
La caz de îndoeală, servitutea se va interpreta deci în favoarea
acelui care se obligă (Art. 983), adecă în favoarea fondului șerbitor, şi prin urmare, în favoarea libexrtăţei, mărginindu-se sarcina,

154
Preseripţie.

CODUL

CIVIL—CARTEA

Dacă servitutea a fost dobândită prin prescripţie (Art. 623),
posesiunea va determina întinderea ei, conform regulei: tantum
prascriptum,

Posesiunea,
poate să întreacă, limi-

II.—TIT. 1V.—CAP. IIL.—S-a I1.—ART. 620 $ 2.

possessum.

Quantum

Interpretarea,

caz,

asemene

în

este deci prin esenţa sa restrictivă. 4)
Posesiunea serveşte câte o dată a determina întinderea și modul de esercitare a unei servituţi stabilite prin titlu, chiar când
servitutea, e necontinuă şi nu poate fi dobândită prin prescripţie
(Art. 624), căci posesiunea nu se invoacă în asemene caz pentru a constitui servitutea, de vreme ce esistă un titlu, ci numai
ca un mijloc de interpretare a acestui titlu. 2)
Posesiunea de 30 de ani, poate pe de altă parte, chiar în faţa
unui titlu formal care determină limitele servituței, să întreacă

tele titlului. limitele acestui titlu şi se mărească întinderea servituţei, când această servitute poate bine înțăles să fie dobândită prin prescripție, adecă când ea este continuă și aparentă,*) căci se poate în
tot-deauna prescrie peste titlu sau în afară de acest titlu.
în loc de a se lărgi. In acest sens, servitutea, care deroagă la li-

bertate, este de drept strict. Laurent. VII. 175 şi VIIL. 227. Demol.

XII. 866. Veqi şi supră, p. 9.—lIn caz de îndoeală deci asupra
punctului dacă esistă sau nu servitute, ea va fi declarată inesistentă, pentru că şerbirea fiind -o înstrăinare parțială, înstrăinările
nu se presupun. Laurent. VIII. 228. Pentru esistența servituței nu
se cere însă nici un termen sacramental, fiind că în dreptul modern
aceste cerinţe sunt necunoscute. Laurent. VIII. 222.
In cât privește însă șervituţile constituite prin o donaţiune, ele
se vor înterpreta, în favoarea primitorului darului, cu toate că el este
proprietarul fondului dominant. Sarcina deci în asemene caz va fi

Servituţi coustituite prin

donaţiune.

lărgită și întinsă în loc de a

fi restrânsă,

pentru

intenţiunea constituitorului servituței. Laurent.

că aceasta a fost.

VIII. 226.

') Laurent. VIII. 236 urm. şi 260. Demante, Il. 553.—Astfel, dacă am

posedat numai două ferestre pe fondul vecin la o distanţă mai mică
de cât acea legală,

fereastră. Aubry

că nu

este evident

pot să

deschid

et Rau. II. $ 253, p. 566. Demolombe.

treia

oa

XII. 867.

Mourlon. |. 1846. Vedi însă şi Cas. Fr. D. P. 49. 1. 75. Vedi su-

pră, p. 114 teest şi nota 1. Naşte însă întrebarea dacă dreptul
dobândit de mine prin prescripţie se mărginește numai la păstravea acestor două ferestre, sau dacă am dobândit și o servitute activă de vedere care se atragă pentru proprietarul fondului șerbitor
sarcina de a nu râdica construcțiuni de natură a vătama dreptul meu >?
Vedi

supră,

p. 113,

tecst. şi nota

4, unde

se arată

controversa,

Ce trebue sa decidem în caz când vederea a fost dobândită,
conform celor ce am dis supră, p. 108 în nota dela p. 107, asupra
unui

i)

zid de împrejmuire?

Proprietarul

înalțe? Vedi supra, p. 114 în nota,
Laurent. VIII. 237. Aubry et Rau.
XII. 866. Cas. Fr. Râpârt. Dalloz.
Laurent, Aubry et Rau loco cit.
Demolombe. XII. 783 urm.— Astfel;
în contra

titlului care nu”

dădea

acestui

zid

poate

el

săl

de la p. 113, la fine.
IL. $ 253. p. 566. Demolombe.
Servitude. 1114,
Toullier. D. IL. (partea ].) 700.
acel care a posedat trei ferestre
dreptul

de cât la două,a dobân-

dit tiră nici o îndoeală prin prescripţie dreptul de a avea trei ferestre.

e

SERVITUŢI ACCESORIL—ART, 629. .
In fine, vom

155

vedea, că, contrar celor ce se întâmplau în dreptul Restrângerea

roman, usul necomplect a unei servituţi în tot timpul cerut pen- ciinii

tru prescripţie poate astădi după împrejurări
restrângerea iutinderei originare a servituței.
plic. Art.

Când

să aibă de efect complect; în
(Vedi înfră, es- tenul ii

641.)

servitutea a fost stabilită

prin

cripţie.

destinaţia

proprietarului Destinația,

(Art. 625), întinderea şi efectele sale se vor determina după in- proprietaru-

tenţiunea presupusă a proprietarului care a pus lucrurile în stavea din care resultă servitutea. Destinația proprietarului întemeindu-se întradevăr pe voinţa tacită a părţilor, această voinţă
va fi limitată la starea de lucruri care a esistat în momentul se-

-paraţiunei fondurilor. 1)

SECYIUNEA III.
Despre
,

drepturile proprietarului fondului căruia se cuvine
servitutea. 2)

Despre

drepturile proprietarului fondului stăpânitor.
10 Servituţa

accesorii,

Art. 629.—Când se stabileşte o servitute se înţălege că se acordă totde-odată și toate mijloacele (neapărat trebuitoare*) spre îutrebuințarea
ei. Astfel, servitutea de a lua apă din fântâna altuia trage cu sine şi

dreptul de trecere. *) (Art. 630 urm. 970, 978, 1325 C.C. Art. 696 C. Tr.)
1) Laurent. VIII. 235. Aubry et Rau. II. $ 253, p. 567. Demante.II.
553. Demolombe. XII. 868. Mourlon. 1. 1847.
2)

Această

rubrică

este cam

numai de drepturile

greșită,

pentru

că nu

proprietarului fondului

despre ceea ce proprietarul acestui fond nu

635), și despre

3

ceea ce proprietarul

este

stăpânitor,

fondului

vorba

aici Inesactitatea

dar încă

poate să făcă

(Art.

rubricei.

șerbitor poate sau

nu poate să facă, (Art. 634.) Obiectul secţiunei a III este deci
modul de a esercita servituţile. Asttel rubrica este intitulată în
codul Italian: In qual modo si esercitano le servitu.
Aceste cuvinte care se găsesc în tecstul francez nu figurează în
tecstul nostru, pentru că resultă de la sine că nu se acordă de
cât mijloacele neapărat trebuitoare la, eserciţiul servituţei principale. Laurent. VIII. 248. Demolombe. XII. 832. Bonachi.Il. p. 336.

*) Locul adevărat al Art.:629 este, după cum

observă

Marcadă (II.

663), în secţia IIi, unde el se găsește în codul Italian, ear nu în

- secţia II unde

el se află;

de aceea lam aşedat la locul seu firese.

Trebue să mai observăm încă că tecstul nostru, după cum se află Art. 629 se
redactat, pare a se referi numai la servituţile convenţionale, ceea, „aplică la

ce nu este, pentri că această disposiţie se aplică la ori ce servi- tuţile e

tuţi în genere, fie ele stabilite prin titlu, prin destinaţia proprietarului, sau prin prescripţie. Laurent. VIII. 248 şi Ante-proiect, III.
p. 188. Demolombe. XII. $30. Tecstul pentru a fi corect ar trebui
deci să fie astfel redactat: dreptul de servitute cuprinde tot ce este
neapărat pentru întrebuințarea lui. Vedi At. 639 din codul Italian,

mere.”

i

CODUL CIVIL.—OABTEA I.—TIĂ. IV.—CAP. 111.—$-a IL—ART. 629.
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este neapărat pentru în„Veri ce lucru este robit
3, Partea II, Cap. II, din
supus și la mijlocul ce
|
accesoriul unei alte ser-

Dreptul de servitute cuprinde tot ce
trebuințarea lui (adminicula servilutis).
la altul pentru vre un sfârșit, dice Art.
codul Caragea, negreşit acest lucru este
priveşte spre acest sfârşit.“
Servitute ae- O servitute poate deci fi stabilită ca

cesorie.. vituți. Servituţile accesorii resultă

a părţilor,

şi fără nici o stipulațiune

principală,

din servitutea -

implicitamente

pentru

că

acel

care voește scopul trebue să voească şi mijloacele. Astfel, servitutea principală de a scoate apă din fântâna altuia implică şi
dreptul de trecere neapărat trebuitor pănă la acea fântână şi
inapoi, 1) căci dreptul de a scoate apă ar fi cu totul ilusoriu pentru
acel care war putea să se apropie de fântână. (Comp. Art. 978 şi
1325.) Tot astfel, dreptul de a face să treacă apa pe fondul
altuia cuprinde dreptul de a trece pe lângă canal pentru a priveghea conducerea, apelor şi a procede la curățirea şi reparaţiunele necesare. ?) (Art. 639 $ 2 Cod. Italian.)
Constituirea unei servituți nu atrage însă numai de cât, şi în
toate casurile, concesiunea, servituţilor accesorie care, cu toate că
ar înlosni eserciţiul servituței principale, totuși n'ar fi absolut
neapărate la întrebuințarea ei.
|
- Astfel, servitutea de apăducere nu implică numai de cât dreptul
de trecere. 3) De asemene, dreptul de a avea balcoane, uluce sau
alte asemene pe fondul străin nu implică numai de cât dreptul

de trecere pe acel
Dreptul ve-

chiu și drep-

Soma,

ui

1)

„Cel

ce are

fond

dritul

spre

face

a

să scoată

sau să iee

sau loc, dice Art. 648 din codul

împreună se cuvine

şi slobodă

reparaţiunele
apă

necesare. 9)

din străină

fântână

Caragea

prevede

Calimach (496 Austriac), aceluia

trecere.“ Codul

de asemene (Axt. 3. P. II. Cap. IL), că „dacă o ţărină este îndatorată a da apă alteia, ea este datoare a'i da și trecere la apă.“
„Qui habet haustum, iter quoque habere videlur ad hauriendum. “
L. 3 $ 3. Dig. Iib. 8. Tit. 3. Vedi și L. 10. Dig. Lib.8. Tit.1,
precum și L. 40 $ 1. Dig. Lib. 18. Tit. 1.
2) Laurent. VIII. 250. Curte Colmar. D. P. 53. 2. 174.—In caz când
fondul șerbitor ar fi îngrădit, proprietarul lui va trebui să lese
intrarea liberă proprietarului fondului dominant pentru eserciţiul
servituţei. (Art. 639 $ 3 Cod. Italian.) Veţi supră, p. 45, nota 2 și p. 46.
3) Aubry et Rau. II. $ 253, p. 561. Demol. XII. 832. Laurent. VIII.
250. Cas. Fr. D. P. 63. 1. 45.—Comp. L. 11 $ 1. Dig. Lib.8. Tit.
4, care

pare a admite

soluţia

contrarie.

„Cel ce are dritul să abată

apă de pe loc străin pe al seu, sau de pe locul seu să abată pe
loc străin, dice Art. 649 din codul Calimach (497 Austriac), are

voe să pue şi uluce, sa facă şanţuri și stavile, și alte trebuincioase
spre această. Măsura lucrurilor acestora se hotăreşte după trebuința

N

locului stăpânitor.“ Comp. şi Art, 642 din același codice (491 Austriac)
citat p. 159, în notă.
4) Demol. Aubry et Rau. loco cit. Laurent. VIII. 122, 249, Toullier.
D, I[. 646,Vegi şi supră, p. 121, nota 1, in modio.—Servitutea de

LUCRĂRILE NECESARE SERVITUȚEI--ART, 630—632.

Necesitatea, trecerei fiind o cestiune de fapt, va fi deci decisă,
după împrejurări în mod suveran de cătră instanţele de fond, 1)
şi proprietarul fondului stăpânitor nu va avea dreptul la servitutea accesorie în toaţă întinderea ei, ci numai în limitele neapărate pentru eserciţiul servituţei principale. 2)
Servituţile accesorii neavând o esistență proprie şi deosebită
de acea a servituței principale, stângerea acestei din urmă prin
O causă oare care atrage stângerea celor dintăi, ear singurul
esercițiu a unei servituţi accesorie nu este de ajuns pentru a

pastra servitutea principală.
2”

Despre

?)

lucrarile

necesare

servituței.

Art. 630.— Acela *) căruia se cuvine o servitute are dreptul a face
toate lucrările trebuincioase spre a se sluji cu dânsa şi spre a o pastra.
(Art.

629,

631

C. C. Art,

697

C. Fr.)

Art. 631.—Aceste lucrări se fac cu cheltueala sa, ear nu cu cheltueala proprietarului fondului supus, afară numai când se va stabili altfel
în titlul 5) de stabilire a servituţei. (Art. 630, 632, 969 C. C. Art. 698 C. Y*,)
Art. 632.—In casul chiar unde proprietarul fondului supus este însărcinat prin titlu a face cu cheltueala sa lucrările trebuincioase pentru
a se servi de servitute sau a o pastra, el poate tot-deauna a se scuti de
vedere atrage, după cât am vădut, cel puţin în oare care limite,
servitutea de a nu clădi, non cedificandi (vedi snpră p. 112, nota,
1, unde se arată controversa), pe când ea nu atrage pe acea de

prospect, fiind că servitutea de vedere este limitată, ear acea de
prospect nelimitată. Laurent. VIII, 254. C. Aix. D. P. 57. 2. 40.
Tot astfel, am vădut (supră, p..104, nota 1 şi 113 în notă) că
servitutea de prospect cuprinde nu numai servitutea, nos Cdificandi
sau altius tollendi, dar impune încă proprietarului fondului Şer-

bitor sarcina

nu impune

de a nu face plantaţiuni, pe când servitutea de vedere

această sarcină, cel puţin în regulă generală. Laurent.

VIII. 254 și Curtea din Bourges.

Râpert. Dalloz.

Servitude.

562.

—Vegi cu toate aceste Curtea din Caen. D. P. 45. 4. 480.
') Mareade, IL. 663. Laurent. VIII. 249 urm. și Ante-proiect, III. p.
188.—La caz de servitute convenţională, se va avea în vedere intențiunea comună a părţilor, ear la caz de stabilirea servituţei
prin usucapiune,
iun pOssessurn.

se va aplica macsima : fantum proscriptum, quan-

13
—

Astfel, dacă am dreptul de trecere pe fondul unui vecin numai
pentru a scoate apă din fântâna lui, nu voi putea să esercit acest
drept de trecere pentru altă causă, şi îndată ce nu voi mai scoate
apă, nu mai pot trece pe acel fond. Demolombe. XII. 831.
5) Aubry et Rau. IL. $ 253, p. 561. Demolombe. XII. 831. Laurent.
VIII. 255. Ducaurroy. II. 357. Demante. II. 551 bis.
*) 'Tecstul oficial gice din greșală acelui în loc de acela. Apoi, mai
este de observat că servitutea nu se cuvine persoanei, ci fondului.
5) Adecă în actul care constitue esistența servituței, sau chiar prin un
„act posterior. Vedi înfră, p. 161.
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această sarcină, lăsând fondul supus în disposiţiunea proprietarului fondului căruia se cuvine servitutea. (Axt. 593, 631, 1792 C. O. Art. 699 C. Fr.)

Proprietarul fondului stăpânitor are dreptul -1) de a face cu
cheltueala lui (Art. 631) pe fondul şerbitor ?) toate lucrările
trebuincioase 3) spre a putea păstra 4) servitutea, adecă pentru a

')

nu impune

Legea

dominant o obligațiune,

fondului

proprietarului

ci'i iasă numai o facultate, pentru că aceste lucrări au de scop, ca
obligat

fi

interesul lui. El nu va putea

şi însăşi servitutea, numai

la aceste lucrări : 10 de cât atunci când ele i-ar fi fost impuse prin
titlul

constitutiv

tutea

se esercită

al servituţei,

în care

să

va putea

el nu

caz,

se

scutească de dânsele de cât lepădânduse de servitute (Art. 632);
şi 20 în caz când lipsa de întreţinere a lucrărilor prin care serviar fi dăunătoare

esemplu, ulucile apăducerei

pentru

fondul

de

șerbitor, când,

înecarea

ar fi stricate şi ar produce

acelui fond. Demol. XII. 839. Comp. şi L. 13. Dig. Lib.8. Tit. 5.
Proprietarul fondului stăpânitor ar fi deci a fortiori responsabil

de dauna produsă

fondului şerbitor prin

lucrări

unor

stabilirea

neîndestulătoare sau defectuoase. El nu va respunde însă de daunele produse prin o causă de forţă majoră. Demol. XII. 840.
„Servitus naturaliter, non manufacto, ledere potest fondum
servieinem : quemadmodum si imbri crescat aqua în rivo... etc. (|.
Li

20 $ 1. Dig. Lib. 8 Tit. 3.)

ST
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Este evident

că legiuitorul

şerbitor şi depunând

)

urmează

la

lucrările

ce

tot materialul

necesar.

L. 11

s'a gândit

a

se face pe fondul șerbitor (Art. 635), căcă pentru acele ce urmează
a fi făcute pe fondul stăpânitor, se înţtlege că proprietarul acestui
fond le va putea, face în puterea dreptului seu de proprietate (Art.
490), afară de acele care sunt oprite prin lege, precum ar fi, de
esemplu, rădicarea, unei stavile spre a se opri scurgerea firească
a apelor de pe locurile superioare. (Art. 578.) Laurent. VIII. 240.
Demol. XII. 833. Ducaurroy. II. 358.—Remâne însă bine înțăles
că proprietarul fondului dominant nu va putea să sevârșească aceste lucrări de cât întrând dimpreună cu lucrătorii lui pe fondul
acolo

$ 1. Dig.

Lib. 8. Tit. 4. Demolombe. XII. 833, n fine.
!
Proprietarul fondului dominant nu poate să facă pe fondul șerbitor,
de cât lucrările necesare

pentru eserciţiul

şi

păstrarea

servituţei,

dum ne quid ultra quam quod necesse est...., eas solas sine quibus omnino uti non potest (L. 20 $ 1. Dig. Lib. 8. Tit. 2 și L.1
$ 4. Dig. Lib. 7. Tit. 6), de unde resultă că proprietarul fondului
şerbitor ar fi obligat a suferi lucrările care fără a fi absolut necesare, ar înlesni numai esercițiul servituţei. Laurent. VIII. 240.
Demol.

XII.

834.

Care

lucrări

sunt sau nu necesare

pentru

eser-

ciţiul și păstrarea servituţei? Aceasta este o cestiune de fapt care
se apreciează în mod suveran de instanţele de fond.
Astfel, acel care are o servitute de apăducere prin un șanț săpat
în fondul şerbitor, poate nu numai să curățe șanțul, dar încă să
arunce pe malurile lui mâlul, năsipul sau petrele care provin din
curăţire: „Item, ut spatium relinquat mihi dominus fund, qu0,
deztra et sinistra, ad rivum adeam, et quo terram, limum, lapidem

arenam, călcem jacere possim.* (L. 1 $ 1. Dig. Lib. 8. Tit. 4)
Ducaurry. Il. 358 în fine. Demol. XII. 834. C. Bordeaux. Repert,

LUCRĂRILE NECESARE SERVITUȚEL—ART. 630-632.
o împedeca

de a se stânge prin ne-uz

cu dânsa.!)

Aceste

lucrări vor

trebui

(Art. 639),
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şi a se sluji

să fie astfel

făcute

în cât

să se vatăme cât se poate mai puţin pe proprietarul fondului șerbitor, după cum prevede anume Art. 640 din codul Italian. (Ar-

gument din Art. 630 şi 634.) (Demolombe. XII. 835.)
Această disposiţie se întemeiază

pe acelaşi princip

întemeiază și Art. 629 şi este consecința
Dalloz.

Propritte,

p.

213,

nota

1.

curgătoare, dice Art. 642 din codul

fi de trebuinţă

gropi

Și

canaluri,

„Dacă

Calimach

să

pe

adajului:
spre

care se

voeşte

tragerea

(491

îndatorește

cine

apelor

Austriac), vor

să le

facă

pro-

prietarul locului stăpânitor şi să le acopere precum se cuvine și
să le şi curăţe, uşurând întru acest chip însărcinarea locului șerbitor.“

') Astfel, proprietarul fondului dominant care ar avea un drept de trecere, ar putea

fără nici o îndoeală

să proceadă

la

rilor neapărate

la eserciţiul

drept, luând

în acest

întreținerea

şi

repararea drumului (L. 10. Dig. Lib. 8 Tit. 1), saula facerea scăacestui

scop pe

fondul şerbitor numai locul strict necesar, vel gradus, vel chaos
Propus janucm meam jure facere possum: dum ne quid ultra,
quam Quod necesse est, itineris causa demoliar. (L. 20 $ 1 în fine,
Dig. Lib. 8 Tit. 2.) Tot astfel, el ar putea să tae crengile care

împedică. drumul, arborum impendentem, per quam îter învium vel
inhabile fiat (|. 4 $ 5. Dig. Lib. 8. Tit, 5), să scoată chiar copa-

cii din pământ,
mani, petruirea
face de cât în
convenit. (L. 4
codul Calimach

să facă un pod, să petruească drumul etc. La Rodrumului (s silice quis sternere velit) nu se putea
puterea unei convențiuni speciale, nisi nominatim
$ 5 in fine. Dig. Lib. S. Tit 5.) Comp. Art. 646 din
(494 Austriac), care pune întreținerea drumului şi

a podurilor în sarcina

tuturor

proprietarilor

cărora

se

cuvine

în-

trebuinţarea lor, deci şi proprietarului fondului: şerbitor.
De asemene, acel care a dobândit o servitute 'de apăducere are
voe, după cum se esprimă Art. 649 din codul Calimach (497 Austriac), să aşeze uluce, să facă şanţuri, stavile şi alte trebuincioase
spre aceasta. Vedi și Art. 642 cod. Calimach (491 Austriac.): Quintus Mucius scribit licere fistulam suam vel fictilem, vel cujuslibet
generis în rivo ponere, que aqnam latius exprimeret, et, quod, vellet,
în vivo facere hcere.... (|. 15. Dig. Lib. 8 Tit. 3.) Comp. Demolombe.
XII. 833. Ducaurroy. Il. 358.
Lucrările stabilite pentru esercițiul servituţei, fie pe fondul: șer- Neagravarea

bitor, fie pe-acel stăpânitor nu trebue însă nici întrun caz să în- Pirati

greue servitutea. (Art. 601, 635.) Comp. Demolombe. XII. 841. Ast.
fel, ferestrele prin care se esercită dreptul de vedere în folosul unei case care se clădește din nou vor trebui să aibă aceeaşi mă-.
rime, să fie stabilite la același loc şi în același număr, secundum

veleram formam. (L. 12 $-1. Cod.

Lib. 3. Tit. 34).
— De asemene,

cere, nu poate nici să lărgească,

ficere sic
hoc est,
et alin
43. Tit.

Lib. 8. Tit.

10 și L. 1. Cod.

acel care are o servitute de trenici să lungească

drumul:

„Re-

accipirnus, ad. pristinam formam iter et actum reducere :
ne quis dilatet, aut producat, aut deprimat, aut exaggeret ;
est enim reficere, longe aliud facere.“ (L. 3 $ 15.Dig. Lib,
19.)

Art:

601,

635.
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scopul, voeşte şi mijloacele. Părţile pot să deroage la această disposiţiune prin convenţia lor.!)
Lucrările trebuitoare pentru eserciţiul și păstrarea servituţei se
Art. 631.
fac cu cheltueala proprietarului fondului stăpânitor, ear nu ca .cheltueala fondului şerbitor, pentru că nu este în natura dreptului de
servitute ca acel care o datorește să fie obligat a face ceva, ci
numai să rabde sau să nu facă: non ut aliquid faciat, sed ut aliquid patiatur, aut non faciat.?) „Cheltueala pentru păstrarea şi
întocmirea lucrului 'șerbitor, dice Art. 631 din codul Calimach (483
Austriac), după regulă trebue să le facă indrituitul şerbirei,“ 3)
Această regulă presupune însă că nimene nu este în culpă, căci
dacă lucrările ar fi devenit necesare din culpa proprietarului fon-

dului șerbitor, nu mai remâne nici o îndoeală că el va fi dator a le
face cu cheltueala sa, conform dreptului comun.£) (Art. 998, 999.)
Dacă și proprietarul fondului şerbitor se folosește de partea
supusă servituţei (Art. 634), el va contribui în proporţiune cu
foloasele trase de densul la cheltueala acelor lucrări, după cum
se esprimă formal Art. 641 $ 2 din codul Italian şi Art. 631

din codul Calimach. 5)
„Pieri autem potest, ut qui jus habeat et agendă, reficiendi jus
non habeat, quia in servitute constituenda, cautum sit, ne ei

5)

-

reficiendi jus sit.“ (L. 3 $ 14. Dig. Lib. 43. Tit. 19.)

>
—

L. 15 $ 1. Dig. Lib. 8. Tit. 1 şi Art. 616, 630 Cod. Calimach (472
482 Austriac.) Vedi şi supră p. 4, teest și nota 2. Comp. Laurent.
VIII, 241. Demolombe. XII. 886, 871. Duranton. V. 612.
2) „In omnibus servitutibus, refectio ad eum pertinet, qui sibi servitat-

Servitute oneris ferendi.

Controversă.

ad eum, cujus res servit.“

tem adserit, non

(L. 6 $ 2 n medio. Dig.

Lib. 8. Tit. 5.) Cu toate aceste, jurisconsulții
cepţiune în privința servituţei oneris ferend;,
tarul fondului şerbitor era de drept obligat,
contrariul, să întreţie păretele în starea de a

Romani făceau o espentru care propriedacă nu se stipula
putea suferi greuta-

tea (L. 6 $ 2 şi 3. Dig. Lib. 8. Tit. 5 și L. 88. Dig, Lib.8. Tit.2),

escepţiune care trecuse şi în codul Calimach: „Ori cine este dator,
„ dice Art. 636 din codul Calimach (487 Austriac), a sprijini cu zidirea
sa greutatea,

unei

străine zidiri, sau

a

suferi

aședarea

grindilor

străine în păretele seu, sau trecerea fumului prin hornul seu, etc.
acesta se îndatorește a ajuta după analogie pentru păstrarea păxetului, a stâlpului, a hornului celui orânduit pentru şerbire, ete.
ear nu şi pentru întărirea, zidirei stăpânitoare, sau pentru întocmirea hornului megieșului.* Comp. şi Art..631 din același codice (483
Austriac). După Duranton (V. 503) și Elvers (Die rămische Sertitutenlehre, $ 6), această escepţiune ar fi admisibilă și astădi, însă,
majoritatea, autorilor resping, și cu drept cuvânt, această soluţiune,
pentru

că Art.

631

nu

face nici o distincţiune. Vedi

în

acest

din

urmă sens. Demolombe. XII. 872, 874. Toullier D. II. 665. Ducaurroy,
II. 359. Demante. II. 555 bis. [. Aubry et Rau. II. $ 253, p. 51,

tecst şi nota 6. Solon. 572. Arntz. [. 1188.

:

Art. 631 cod.

Calimach.

4) Laurent. VIII. 243. Aub. Rau. II. $ 253, p. 563. Demol. XII. 879.
5) „Ear dacă proprietarul lucrului şerbitor, dice Ast. 631 din codul

Calimach (483 Austriac), are întrebuințarea lucrului șerbitor îm-
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De

şi proprietarul fondului şerbitor nu este obligat în
ptincip Facerea chela suferi cheltuelele lucrărilor necesare pentru esercițiul
şi păstra- e eror din
rea servituței, toțuși el poate prin escepțiune să fie însărc
inat în prietarului
mod espres cu aceste cheltueli, fie prin actul constitutiv
al servi. fondulai ger
tuţei (Art. 631),

fie chiar prin un âct posterior, ) pentru că
voința părților trebueşte esecutată de câte ori ordine
a publică nu
este la mijloc. 2) (Art. 969.)
|
Sarcina impusă proprietarului fondului şerbitor de
a face cu Sarcina chelcheltu

eala

sa lucrările necesare pentru eserciţiul și păstrarea ser.
Welelor este

vituţei nu constitue o
fie alipit de persoana
treacă la moștenitorii
cină reala (us în re,
dalitate

a servituţet

obligaţiune sau un drept personal care să
celui ce sa obligat, şi care ca atare să
sei, ci trebue să fie considerată ca a sarsau obligatio în rem scripta) şi ca o mo-

care

trece

succesivi a fondului şerbitor, 8)

prin

urmare

Sarcina cheltuelelor, care se poate impune

la

toţi

proprietarii

-

după Art. 631

_.

prin

Părăsirea
o anume stipulațiune și proprietarului fondului şerbitor,
poate să fie popdului, şerpreună cu îndrituitul

șerbirei,

trebue

să

între

la

cheltue

le după
analogia folosului ce trage din întrebuințare, de care
îndatorire
nu poate în alt chip a fi slobod, afară numai, dacă
va,
tuitului lucrul șerbitor care poate face și fără voea lăsa îndriComp. Laurent. VIII. 274. Demolombe. XII. 935. Comp. acestuia.“
şi Art. 19
din legea rurală de la 1864, după care sătenii care
păstrează dreptul de a'și adăpa vitele lor în iazurile din vatra satului,
au îndatorirea de a contribui dimpreună, cu proprietarii lor
la
întreţi
nerea iezăturilor.
1) Se înţălege însă,că acel act pentru a fi oposabil celor
de al treilea va trebui să fie transcris conform Art. 722, 723
Pr. Civ. Comp.
"Demol. XII. 876. Aub. Rau. |. $ 253, nota 7. Durant.
V. 613, nota 2.
2) Dacă reparaț
iunele au devenit necesare din causa proprietarului
fondului stăpânitor, se înțălege că el va fi dator
a le face, cu toată,
stipulațiunea contrarie, care ar pune aceste cheltue
li în sarcina proprietarului fondului şerbitor. (Art. 998, 999.) Laurent
. VIII. 943,

Demolombe. XII. 879. Aubry et Rau. I[. $ 263,
p. 563.
3) Aubry et Rau. IL. $ 253, nota 11. Mass6-Verg6.
II. p. 205, itota 7.
Laurent. VIII.
880.

Duranton.

243, 244. Demante. II. 555 bis I. Demolombe. XII.
V. 613.. Ducaurroy.

II. 259. Marcade. II. 664.

Arntz,
I. 1188. Boileux. II. p. 913. Bonachi. II. p. 341. Cas.
Fr. D. P.59.
1. 157.—Curtea, din Nimes hotărise contrariul, însă această
decisie
eu drept

cuvânt a fost casată.

D. P. 81. 1. 407.— Această
„Labeo

seribit,

hane

D. P. 6,

soluțiune

servitutem

era

1. 391.

Comp.

admisă

non hominem

şi la

și Cas. Fr;

Romani:

debere, sed

rem... et non alti competit, quam domino cedium et advers
us dominum,
sicuti ceterarum servitutium intentio.* (L.6$2 și 3.
Dig. Lib. 8. Tit. 5.)
Cu toate că această sarcină este în princip reală,
nimic Stipulațiune
n'ar împedeca pe părţi de a stipula o asemene sarcină totuşi
şi ca o obli- de sarcină
gațiune

persona

lă, însă o asemene stipulaţiune va trebui să fie espresă, căci, la caz de îndoeală, ea ar fi presupusă
a fi reală. (Laurent. VIII. 243. Demante. Il. 555 bis 1 ab initio,)
ui

personală,

CODUL,
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-

prea -oneroasă,

de aceea Art. 632

îi conferă. dreptul de a

se li-

bera de dânsa. Proprietarul fondului şerbitor poate deci în tot-dea-

una!) să se scutească de sarcina cheltuelelor, lăsând fondul supus *)
la disposiţia proprietarului fondului stăpânitor, 3) facultate pe care

=
Renunţarea
la beneficiile

cină, chiar când el ar fi esercitat servitutea un timp mai lung sau mai
scurt, şi după unii, chiar atunci când el ar fi stipulat contrariul,

Art. 632.

Controversă.

Sensul cuvintelor fondul
supus. Controversă.

Proprietarul fondului şerbitor se poate deci lepăda de această sar-

adecă când ar fi renunţat la beneficiul. Art. 632, de unde resultă
că asemene renunțare n'ar fi validă. Demolombe. XIL. 881. Aubry

-

et Rau. IL. $ 253, p. 562,-nota 8. Demante. IL. 555 bis I. DuranV. 615.— Contră. Laurent. VIIL. 247, după care renunţarea, ar
ton.
fi validă, ordinea publică fiind în specie afară de causă. Această
din urmă părere mi se pare cea mai juridică.
întreg, ear
fondul
cașuri
unele
în
înțălege
se
supus
Prin fondul
în altele, numai partea fondului trebuitoare esereițiului servituței:
„4d

cerlam partem fundi servitus

tam

remitti,

quam

constităi po-

test.* (L. 6. Dig. Lib. 8. Tit. 1.) Astfel, la o servitute de trecere
a cărui loc a fost hotărit întrun mod nestrămutat pe o parte oare
care a fondului, ad certam partem fundi, numai locul pe care se
esercită trecerea va trebui să fie lăsat în disposițiunea proprietavului fondului stăpânitor, ceealaltă parte a fondului nefiind supusă
servituței. Catere partes agri libere suni, după cum se esprimă |
i
legea 13 $ 1. Dig. Lib. 8. Tit. 3.
fără
fond
un
pe
stabilită
însă
fost
a
trecere
de.
“Dacă servitutea

nici o limitare, sine ulla determinatione, fondul şerbitor întreg va

trebui să fie părăsit, pentru că el este supus servituţei în toată
întregimea, sa, de vreme ce se poate în tot-deauna schimba locul
trecerei. Arntz. L. 1189. Laurent. VIII. 245. Demolumbe. XII. 882.
—Contră. Demante. II. 555 bis II. Duranton. V. 615. Mass6-Verge.
II. p. 205, nota 8. Aubry et Rau. II. $ 253, nota 10. Toullier. D.
II. 680. Ducaurroy. IL. 360. Mourlon. Î. 1840. Marcade. IL. 665. După
acești autori, numai

Tifectele părăsirei fondului şerbitor
se întind şi
la trecut.

Controversă.

Efectele părăsirei fondului în privinţa
proprietăţei.
'Transeriere.

Art. 722, 793,
Pr. Civ,

partea

fondului pe care

se esercită trecerea

ar

trebui părăsită, pentru că numai această parte este supusă servituței. Această soluţiune se întemeiază pe legea 13 $ 1. Dig. Lib. 3.
Tit. 3. unde se gice: „At si fer actusve sine ulla.- determinatione legatus est, modo determinabitur : et, qua primum îter determinatum est, ea servitus constitit: eeterie partes agri libere sunt.“
a lăsat acest fond în dispo:) Proprietarul fondului șerbitor, care
, va fi scutit de sarcina
stăpânitor
fondului
- sițiunea proprietarului
cheltuelelor nu numai pentru viitor, dar şi pentru acele lucrări a
căror causă ar fi anterioară părăsirei sale, pentru că legiuitorul
i-a conferit această facultate tocmai pentru a se putea scuti de
sarcina actualmente esistentă a reparaţiunelor. Laurent. VIII. 246.
Aubry et Rau. II.$ 253, nota 9.—Vedi însă Demol. XII. 883, după

care părăsirea fondului şerbitor mar avea efect de cât pentru viitor.
Părăsirea fondului șerbitor în basa Art. 632 având de efect trans-

miterea proprietăţei acestui fond la proprietarul fondului dominant,
este fără nici o îndoeală supusă transcripțiunei. (Art. 722 Pr. Civ.)
Laurent. XXIX. 94. Demolombe. XII. 885. Transcrierea nu va fi
însă neapărată de cât atunci când proprietarul fondului dominant
va accepta părăsirea făcută de cătră proprietarul fondului şerbitor,

IMPĂRȚIREA FONDULUI STĂPÂNITOR.—ART. 633.
el o aveaşi sub codul Calimach,1)
sarcinei, (Vedi supră, p. 161.)
Din

împrejurarea

că
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și din care resultă realitâtea

proprietarul fondului

şerbitor

se

poate

atunci

când

scuti de lucrările neapărate la esercițiul și păstrarea servituței,
Chiar în caz când cheltneala, acestor lucrări ar fi fost pusă în
sarcina lui prin o convenţie espresă, resultă a fortiori că el se

va putea

libera de

servitute

prin

părăsirea

fondului

el a fost însărcinat cu această, cheltueală, care ar fi remas în sarcina
proprietarului fondului stăpânitor. (Berriat Saint Prix. IL. 2387.) :
Efectele împărţirei
10

fondului

stăpânitor

şi acelui şerbitor.

Impărțirea fondului stăpânitor. .

Art. 633.—Dacă proprietatea pentru care s'a stabilit servitulea?) s'a
impărţi (și trebue adaos, sau sar înstrăina în parte prin oră
ce chip),
servitutea remâne tot aceeaşi pentru fie care parte, fără ca fondul
supus să se îngreueze. Astfel, de va fi un drept de trecere, toți
devâlmaștă 5) (sau mai bine dis toi proprietarii unei porțiuni
a fondului)
vor îi îndatoriţi a/1 -esercita prin același loc. (Art. 616 și urm.
627,
635, 1062 C. C. Art. 700 C. Er.)

După

Ducaurroy

(II, p. 245), Art. 63% ar fi presupus

casul U- Casurile pre-

„ei coproprietăţi nedevise, ear după Demolombe (XII. 856), casul vălute
de
unei împărțeli. Adevărul este că legiuitorul a prevădut casul când
numărul primitiv al proprietarilor fondului stăpânitor s'ar înmulţi,
fără a se distinge dacă esistă indivisiune sau împărțeală,.4)

pentru că numai atunci esistă translaţiune de proprietate. Laurent. VII.
550 şi VIII. 246. Vedi și supră,p. 65, nota 3. Vei cu toate aceste
.
Demolombe.

XII. 884,

885, după

care translațiunea

de proprietate

s'ar îndeplini fâră acceptare din partea proprietarului fondului dominant,

ceea

ce este inadmisibil.

Această acceptare din partea proprietarului fondului stăpânitor
produce stângerea servituţei prin confusiune, pentru: că ambele fonduri sunt întrunite în aceeaşi mână. (Art. 638.) Demol. XII. 886.
1) Vedi Art. 631 (483 Austriac), citat p. 160, nota 5. „Labeo licere
„_
domino em derelinquere seribit.* (L. 6 $ 2 în fine. Dig. Lib. 8 Tit. 5.)
*) Cuvântul servitute din greşală nu îgurează în tecstul nostru,
3)

Paragraful

2 al Art.

633

nu

este în armonie

cu $ 1, căci pe când Inesactitate

$ 1 presupune împărțeala fondului stăpânitor, $ 2 vorbeşte de de-

vălmaşi (coproprittaires în tecstul francez), ceea ce ar lăsa a
se presupune că împărțeala n'a avut încă loc: Codul Italian (Art. 644).

îndreptează acest “vicii de redacțiune înlocuind cuvântul devălmași prin toți proprietarii unei porțiuni din fondul dominant,
- 4 Laurent. VIIL 219.—Inmulţirea proprietarilor unui fond se
poate
face sau prin moştenire, sau prin înstrăinarea parţială a fondului:
Quceeunque servitus fundo debetur, omnibus ejus partibus debetur ;
et ideo, quamvis partieulatim venierit, omnes „partes servitus
sequitur: et îta, ut singuli recle agant, jus sibi esse fundi.« (L.
23 $ 3. Dig. Lib. 8. Tit. 3.) Ast. 633 ar deci aplicabil ori care

de tecst.
Critică,
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Impărțirea fondului stăpânitor între mai mulți proprietari fiind
alios -acta, servitutea
pânitor la deci în privința fondului șerbitor res înter
a avea mai multă
fără
înainte,
împărțeală ceea ce era
mai mulți pemâne y după pi
:
P
Pee
proprietari.
fondul domidacă
sau mai puţină întindere, de unde resultă că
nant a, trecut prin un mod oare care de la un proprietar unic,
Trecerea

fondului stă-

la mai

proprietară

mulți

sau

din

coproprietar, 1) fie care

acești

din urmă este în drept a esercita servitutea, fără însă ca ea se
îngreueze fondul șerbitor,?) pentru că ori ce împovorarea acestui
fond ar fi o nouă desmembrare a proprietăţei, care nu poate să
aibă loc fără faptul proprietarului: „Șerbirile moșiilor, dice Art.
1127 din codul Calimach (844 Austriac), folosese pe toţi părtașii.“
Astfel, servitutea de trecere constituită în folosul unui fond
care aparţinea din capul locului unei singure persoane, poate fi
esercitată de toţi coproprietarii actuali ai fondului, sau de toți
proprietarii

a diferitelor loturi

a acestui

fond,

cu înda-

torire însă de a trece toţi prin acelaşi loc.5)

Legea vorbeşte numai de servituţile a căror eserciţiu consistă

întrun fapt indivisibil, precum

este dreptul de trecere.

Ce trebue

să decidem însă în privinţa servituţilor a căror eserciţiu consistă

întrun fapt susceptibil de divisiune, precum este dreptul de a scoate
apă, năsip, var sau altele de pe fondul șerbitor, sau de a păşuna
un număr de vite pe acel fond?%) Una din două: sau cantitatea apei
ori a substanțelor care urmează a fi estrase din pământ este determinată la o cifră oare care, şi în asemene caz, proprietarii sau
coproprietarii,

ori câţi ar fi, nu vor

putea

să estragă,

de cât acea

cantitate, după cum ei rar pute trimete la pășune mai multe vite
de cât acele determinate prin actul constitutiv; sau cantitatea şi
numărul sunt nedeterminate, urmând a se măsura după trebuinţele esploatațiunei fondului dominant, și în asemene caz, fie care
proprietar

va esercita servitutea, în proporţiune cu dreptul seu, întin-

*9

derea servituţei neputând să fie mărită în dauna fondului şerbitor. 5)

—

diServituți
visibile,

esclusivi

Iv)

4

%

ar fi modul de împărţire a fondului dominant. Laurent. VIII. 278.
Demolombe. XII. 859. Aubry et Rau. IL. $. 253, p. 567.
In privința drepturilor mai multor coproprietari în timpul indivisiunei,
vedi Laurent. VIII, 280. urm. Ducaurroy. II. 361.
Inmulţirea persoanelor care esercită servitutea nu se consideră ca
o împavorare

a servituţei.

Laurent.

VIII. 264,

280, 283. Mourlon. |.

1841. Ducaurroy. IL. 361. Demol. XII. 857,858. Vegi și p. 170, nota 1.
Dacă trecerea n'a fost acordată din capul locului de cât la un
timp oare care a anului, sau pentru un scop anume determinat,
nimine nu va putea să treacă in alt timp sau pentru un alt scop.
Aceste servituți sunt divisibile pentru că sepoate împărți câtimea
apei, năsipului, varului ete. şi numărul vitelor. V. înfră, esplic. A. 642.
Laurent. VIII. 283. Demolombe. XII. 860. Mourlon. Î. 1842. Ducaurroy, IL. 361.

Demante. II. 556 bis Il și III. Bonachi. Il. p. 346.
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20 Impărțirea fondului șerbitor.
Ce trebue să decidem în caz când fondul şerbitor a, fost îm- Servituţi ins.a
u
VI
.
părţit între mai multe persoane, fie prin.
moștenire, fie prin e-

fectul unei înstrăinări? (Vegi supră, p. 163, nota 4.) Dacă fondul
şerbitor a trecut de la un proprietar unic la mai multe persoane
care au remas în indivisiune, lucrurile vor remânea neschimbate,

și servitutea se va esercita în timpul indivisiunei, după cum ea se

esercita

înainte, când

fondul

aparţinea

unei singure persoane. Ces-

tiunea devine însă mai gingașă din momentul ce coproprietarii au
împărțit fondul, eşind astfel din indivisiune : plusculum
dubitationis ea res habei. (L. 6. $ 1 în medio. Dig. Lib. 8. Tit. 6.) Sead-

mite

însă

cu

toate

aceste

că

asemene

împărțire

nu

poate

să

schimbe întru nimic întinderea dreptului cuvenit fondului dominant, care va urma și după împărţeală a se esercita, după împrejurări, fie pe fişte-care lot, dacă fondul întreg era supus servituţei, fie pe lotul sau

pe loturile care ar cuprinde partea șerbitoare,

în caz când numai o parte a fondului ar fi fost supusă servituţei.

In caz când sarcina ar consista întrun fapt divisibil, precum Sezvituţi diar fi, bună oară, de a da o cantitate oare care de apă, nu mai visibile.
remâne nici o îndoeală că se vor aplica pentru repartițiunea, acestei sarcine între diferitele loturi şerbitoare aceleași principii
pe care le am aplicat pentru repartițiunea folosului în privinţa
loturilor dominante.!) (Vedi supră, p. 164.)
|
Despre obligaţiunele

şi drepturile proprietarului fondului
şerbitor.

Art. 634.—Proprietarul fondului

supus servituţei nu

poate face ni-

mic spre ai scădea întrebuințarea sau a" o îngreuea. Astfel, el nu poate
schimba starea locurilor, nici strămuta esercitarea, dintru loc în altul,
de. cât acela unde servitutea a fost din început stabilită. Cu toate acestea,

dacă -acea stabilire primitivă

a devenit

mai

împovorătoare

pro-

prietarului fondului supus, sau dacă] opreşte a'și face pe dânsul reparațiuni folositoare, el va putea oferi proprietarului celui-lalt fond un

loc ce ar avea

aceeași

cesta nu va putea
Art. 701 C. Fr.)

înlesnire pentru

refusa.

(Art.

esercitarea

drepturilor

539 $ 1, 578, 617,

sale, şi a-

618, 1128 C. C.,

10 Odligaţiuni.
Proprietarul fondului şerbitor păstrează toate drepturile de proprietate, cu îndatorire numai de a suferi sau de a răbda, după
cum se esprimă Art. 616 din codul Calimach (472 Austriac), tot

3)
Demante.IL. 556 bis IV. Laurent. VIII, 284. Demol, XII. 907 urm,

Mareade. Il. 667. Mousl. 1. 1843. Durant. V. 471. Bonachi. II. p. 344.
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634.

ce proprietarul fondului stăpânitor este în drept de a face în
de tot ce acest proprievirtutea servituţei, sau de a se abţinea
ce caz, el trebue însă
ori
In
tar este în drept de a! interdice.
de natură a micşora
fi
ar
să se abţină de ori ce acţiune care
foloasele serivituţei, ') sau a îngreuea întrebuinţarea ei.*)
Făcând

Restabilirea

lucrărilor
primitive.

acestui

aplicaţiunea

decide

princip, legiuitorul

că

pro-

prietarul fondului şerbitor nu poate să schimbe starea locurilor în
dauna fondului stăpânitor,?) nici să strămute în princip esercitarea, servituţei din locul primitiv în alt loc. $)
Proprietarul fondului care ar fi esecutat lucrări contrarie esercițiului servituţei este obligat a restabili lucrurile cu cheltueala lui
în starea de mai înainte, putând chiar, după împrejurări, fi condamnat şi la daune interese.*)

')
”)

Proprietarul a cărui fond ar fi

grevat de o servitute

de trecere

m'ar putea, de esemplu, să oprească trecerea întrun timp oare care
a anului, nici să facă drumul mai îngustete.
|
Dacă se micşorează sau nu foloasele servituței, sau dacă se îugreuează întrebuinţarea ei, aceasta este o cestiune de fapt. Laurent.

VIII. 273. Demolombe. XII. 891.—Astfel, proprietarul unui fond
gvevat de o servitute de trecere fie convențională, fie legală (Art.
616 urm.), nu poate să are locul pe unde să esercită trecerea.
Laurent. VIII. 268.- Aub. Rau. II. $ 251. C. Metz.D. P.58.2.200.
Proprietarul fondului şerbitor ar putea însă să facă pe acel fond
schimbările care n'a aduce nici o vătamare drepturilor proprie-

tăței dominante. Laurent. VIII. 269. Cas. Fr. D. P. 57. 1. 39.

)

Astfel, proprietarul fondului
fapta sa săcarea

iazului

şerbitor

asupra

producă

putea să

n'ar

căruia

ar

servitute

o

esista

prin
de

adăpare, nici să prefacă în arătură locul supus unei servituți de
păşune. etc. Demolombe. XII. 892. Bonachi. II. p. 348.

Determinarea
locului pe
unde trebue
să se eserciţe
servitutea.

%)

Aceasta

lasă a se presupune

pe unde

urmează a se eser-

va, face prin

comuna

înțălegere

a părţilor,

ear dacă ele nu se în-

voesce, prin o hotărîre judecătorească. Tribunalele vor decide cestiunea după împrejurările fie cărei specii, ex quo et bono. (Art.
617, 618 şi 634.) Demolombe. XII. 843. Laurent. VIII. 265. Mourlon. |. 1848. Bonachi. II. p. 348.—Vegi cu toate aceste Toullier. D.
II. 655, după care alegerea ar aparţinea numai proprietarului fondului șerbitor.—La Romani, alegerea pare div contra a îi lăsată
în sarcina

Esercitarea,
acţiunei în
daune. Con- troversă.

că locul

cita sexvitutea a fost determinat prin titlu sau prin o convenţie posterioară. Dacă acest loc nu este însă determinat, alegerea lui se

proprietarului fondului

dominant:

„S;

via,

îter, actus,

aquceductus legetur simpliciter per fundum, facultas est _hereda,
per quam partem fundi velt constituere servitutem : si» nodo nulla
captio legatorio în servitute fi.“ L. 26. Dig. Lib. 8. Tit. 3. Comp.
şi L. 9. Dig. Lib. 8. Tit.1.
Laurent. VIII. 271. Demolombe. XII. 894. Aubry et Rau. []. $ 254,
p. 568.—Desfiinţarea

lucrărilor va putea fi urmărită

vui detentor al fondului
tea să aibă loc de cât
cvările dăunătoare. In
succesor particular, de

contra ori că-

șerbitor, însă acțiunea în daune nu va puîn contra proprietarului care ar fi făcut lucaz când tondul ar fi trecut în mânele unui
pildă, un cumpărător, el va trebui deci să

DREPTURILE PROPRIETARULUI FONDULUI ŞERBITOR.—Art. 634.

20 Drepturi.
Proprietarul fondului şerbitor păstrendu'şi proprietatea sa,!)
poate să întrebuințeze dreptul seu de proprietar, fără a, putea însă,

să facă nimic care să fie contrar drepturilor

dului dominant.?)

proprietarului fon-

Astfel, el nu poate în princip să

schimbe sta-

sufere ca lucrurile să fie restabilite în starea de mai înainte, însă
cu spesele proprietarului fondului dominant, remănând acestui din
urmă recurs contra vechiului proprietar pe cale de acţiune personală, -atât pentru cheltuelele făcute, cât şi pentru daunele suferite,

soluțiun
care e
era admisăși la Romani.

Vedi L.4$

2 și

3;

1.6$5

şi 7; L. 12 și 13, Dig. Lib. 39. Tit. 3.—L. 15. Die Lib. 43. Tit.
"24. Vegi în acest sens: Laurent. VIII. 271. Aubry et Rau. IL. $
254, p. 569, nota 3.—Contră. Demolombe. XII. 895, după cate
acţiunea în daune ar putea fi urmărită contra ori cărui detentor
al fondului, pentru că acţiunea proprietarului fondului dominant ar
fi reală, și ca atare, “alipită de dreptul de propriet— ate.
Această
părere este însă inadmisibilă, pentru că obligaţiunea daunelor
isvorește din o culpă, și ştiut este că atât culpa cât şi consecinţele care isvoresc dintr'
. sunt ânsa
eminamente personale. „Hanc
actionem,

sciendum

est, non

în

vrem, sed

personalem

esse.“

(L.

6. $ 5. Dig. Lib. 39. Tit. 3.) Pentru ca părerea lui Demolombe
să poată fi admisă, ar trebui ca fondul să fie debitor, ear nu pro-

prietarul care a făcut lucrările din care resultă mieşorarea servitu-

—

[IC]

ței, ceea ce nu.este în specie.
„Loci corpus. non est dominii ipsius, cui: servilus debetur,
eundi habei.“ (|. 4. Pr. Dig. Lib, 8. Tit 5.)
Astfel, proprietarul a cărui
îvecere ar putea să zidească

astupa vederea vecinului;
dreptul

-

sed jus.

de trecere,

fond este grevat de o servitute de Zidire pe
pe locul seu, chiar dacă zidirea ar fondul șerbitor.
destul ar fi numai

singura

ca ea su nu jienească

servitute

de care fondul

este

grevat.

Laurent. VIII. 272. Curte Paris. D. P. 54.5. 702, Comp. și D. P.57.2.32.

Tot astfel, el poate să se împrejmuească, dacă împrejmuirea nu Imprejmuire.

„este de natură

a scădea întrebuinţarea servituţei, sau a o îngreuea.

Laurent. VIII. 273. Aubry et Rau. IL. $ 254,.p. 569 şi $ 191, p. 158.

Dreptul de împrejmuire esistă chiar atunci când trecerea ar a- Imprejmuire
vea loc din causa unei înfundături (Art. 616), cu toate că Art. 585 în casul Art.
face o escepțiune pentru acest caz. Vegi supră, p. 120, nota 2, în fine.
De asemenea,

proprietarul

fondului șerbitor poate

să întrebuin-

țeze acest fond la toate serviciile pentru care servitutea a fost
stabilită, dacă însă titlul servituței nu conferă un drept esclusiv
- proprietarului fondului dominant. Laurent. VIII. 272, 274. Demoiombe. XII. 887, 889.—Astfel, el va putea trece pe locul supus servituței de trecere (L. 15. Dig. Lib. 8. Tit. 4); el va putea
să scoată apă din fântâna afectată la o sexvitute de scoatere de
apă (L. 2. $1
și 2. Dig. Lib. 8. Tit. 3); el va putea să trimeată
vitele sale la imașul care ar fi grevat de o servitute de păşune.
ete. Demolombe. XII. 887. Aubryet Rau. IL. $ 264, p. 570.
hemâne însă bine îuțăles că în asemene casuri proprietarul
fondului șerbitor va contribui dimpreună cu proprietarul fondului
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rea locurilor în dauna fondului stăpânitor, nici să strămute esercitarea servituţei din locul primitivîn alt loc.
De și proprietarul fondului şerbitor nu poate în princip să stră-

cepțiune la Mute

esercitarea

servituţei

dintr'un

loc în altul,

totuși legiuitorul

principiul de prin escepţiune, ținând samă şi de echitate, îi conferă această famai Sus
cultate: 1” când stabilirea primitivă a servituţei a devenit împovorătoare pentru dânsul, sau când ea îl opreşte de a face reparaţiuu! şi în genere, ori ce îmbunătăţiri folositoare, î) după cum
se esprimă Art. 645 din codul Italian; şi 2” când această strămutare nu aduce nici o jignire proprietarului fondului dominant.
Proprietarul fondului șerbitor va putea deci, sub această îndoită
condițiune, să ofere?) proprietarului fondului dominant; un alt loc5)
care ar avea aceeaşi înlesnire pentru esercitarea drepturilor sale,*)
şi acesta nu va putea refusa, de vreme ce nu perde nimic.
Imprescriptibilitate.

Această facultate este împrescriptibilă, și poate fi esercitată ori
şi când,

chiar

după

ce ar fi

trecut

30

de

ani de

servituței, căci ea este inerentă însuşi proprietăţei
bitor. (Aubry et Rau. Il. $ 254, în fine.)

la

stabilirea

fondului şer-

dominant la cheltuelele de întreținere şi de reparare necesare pentru

')
Procedura şi
cheltuelele o-

>>

esercițiul servituţei. Demolombe. XII. 888. Aubry et Rau, loco cit.
Comp. Art. 631 și 646 cod. Calim. (494 Austriac.) Veţi şi supră p. 160.
Strămutarea nu va fi deci admisă de câte ori ea nar fi de nici

un folos pentru fondul șerbitor. Demolombe. XII. 898.
O asemene

strămutarea

nu

se poate

sevârşi numai prin voinţa pro-

prietarului fondului “şerbitor: el nu poate de cât s'o ofere, şi dacă
oferta nu este primită, ea se va admite sau respinge de justiţie.
Ducaurroy. Il. 362 în fine. Demolombe. XII. 902. Laurent. VIII.
276.—Cheltueala făcută cu ocasiunea strămutărei de bună voe a
locului pe unde se esercită servitutea va fi în sarcina proprietarului

tertei.

fondului șerbitor, pentru că strămutarea se face în folosul lui. Cât pen-

tru oferta, ce s'ar face prin justiție, procedura va fi următoarea:
proprietarul fondului şerbitor va soma prin portărei pe. proprietarul fondului

dominant

a se transporta

dimpreună

cu un

es-

)

pert în cutare di şi la cutare oară la fața locului. spre a se înțelege asupra locului unde urmează a se face strămutarea. In caz
când strămutarea nu s'ar putea face de bună voe din causa proprietarului fondului dominant, el va suferi cheltuelele de judecată.
(Art. 140 Pr. Civ.) Cât pentru celelalte cheltueli care urmează a
se face pentru a. se sevârşi strămutarea materială dintrun loc în
altul, precum măsurătoarea şi altele, este just că ele să remâe tot
în sarcina, proprietarului fondului șerbitor. Demolombe. XII. 903.
Se poate oferi nu numai strămutarea locului pe unde se esercită

*)

modificare nu aduce nici o jignire fondului stăpânitor. Demolombe.
XII. 901. Laurent. VIII. 277. Curtea Montpellier. D. P. 47. 2. 70.
Strămutarea locului pe unde se esercită servitutea w'ar fi deci ad-

servitutea,

dar şi modificarea

eserciţiului

servituței,

daca

această

misibilă, dacă ea ar avea de resultat îngreuerea servituţei pentru
proprietarul

fondului

dominant.

Demolombe.

XII. 898.

NEAGRAVAREA SERVITUȚEI.—ART. 635,

169

Ea ar putea fi invocată chiar de acela care ar fi renunțat, la Nu se poate
renunța la a-

densa, pentru că ea nu este conferită numai întrun interes Pârticular, ci în interesul general al proprietăţei.!)
Această facultate de a cere strămutarea locului pe unde se esercită servitutea și modificarea eserciţiului „servituţei nu aparţine
,
după părerea generală, proprietarului fondului dominant, chiar
atunci când strămutarea ar aduce nici o jignire servituţei, pentru că legea n'o conferă de cât proprietarului fondului şerbitor
.?

ceastă facul„fate.
Goi eparline
cere strămu.
tarea, Con-

chiar şi la acele legale, ori care ar fi origina ŞI causa stabilirei lor.
5

se

Disposiţiunele Art. 634 se aplică la ori ce servituţi în genere, Senvitaţi
le-

Neputinţa

proprietarului fondului dominant de a împovora condiţiunea fondului şerbitor.

Art. 635.—Insă
fondului dominant)
fără a putea face,
care servitutea este

şi acela ce are un drept de servitute (proprietarul
nw'l poate întrebuința de cât după cuprinderea titlului,
nici în fondul supus servituței, nici în fondul pentru
înființată, vre o schimbare împovorătoare celui din-

tăi fond. (Art. 490, 578, 620 urm. 634, 969 C. C. Art. 702 C. Fr.)

După cum proprietarul fondului şerbitor nu poate jigni
pe
proprietarul fondului stăpânitor, tot astfel şi proprietarul fondulu
i
stăpânitor nu poate jigni pe acel al fondului şerbitor. Proprie
tarul fondului dominant nu poate deci să întrebuințeze dreptul
de servitute de cât după cuprinderea, titlului seu, î) fără a
putea
face nici pe fondul șerbitor, nici pe acel dominant vre o schim-

-

1) Demol. XII: 905. Aub. Rau. II. $ 254, nota 11. Laureut
. VIII. 275.
*) Demolombe. XII. 845. Duranton. V. 623 ter. Ducaur
roy. IL. 362,
nota 1. Cas. Fr. D. P. 64. 1. 194. D.P.74. 1.14. Râpert.
Dalloz.
Servitude. 1161.—Contră. Laurent. VIII: 265. Mourlon.
1. 1845 care

citează în acest sens şi pe Valette. Acest din urmă sistem se
vede
*) Demolombe. XII. 891 şi 905. Laurent. VIII. 94, 102 și
268. Bonachi. IL.
formal admis prin Art. 645 $ 4 din codul Italian.

p. 347. Curtea din Metz. D. P. 58.2. 200. Vegi şi suprd, p.
124, nota 4 în fine și p. 195. Vegi însă şi p.45, nota
2 în fine.

—Art. 634 fiind general și absolut, se aplică și la servituţile

convenţionale, de” pildă, la servitutea de trecere, a cărui loc
de trecătoare a, fost, determinat prin titlul constitutiv. Cas. Fr. Paod.
Chron.
pe 1878—1886. 1. p. 123.
*) Principiul în virtutea căruia o servitute nu poate
fi îngreue
aplică nu numai la casul când ea a fost stabilită prin titlu, tă se Preseripţie.
dar şi
când

ea resultă

din prescripţie.

Curtea

Bordeaux. D. P. 52.2,

209.
In asemene caz, întinderea, prescripției se va determina
după regula:

tantum prescriptum, Quantum possessum. Vedi p. 154,
teust şi nota ].
Cât pentru servituțile constituite prin destinaţia
proprietarului, Destinația

intinde

rea și modul lor de esercitare se vor determina avându
în vedere vechia stare a lucrurilor din care s'a născut servitu se propriotarutea,
”
Veţi supră,
p. 155.

Comp.

868. Mourlon. I. 1847,

Laurent.

VIII.

235.

Demolombe.

XII.

CODUL
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CIVIL.—CARTEA

U.—TIT.

IV.—CAP.

MI—S-a

II.—ART.

635.

bare care să împovoreze ?) condiţiunea fondului şerbitor. EI trebue
deci să întrebuințeze dreptul seu în modul cel mai puțin oneros
pentru fondul supus servituţei, civiliter ui. ?)
|
Desființarea
Dacă proprietarul fondului dominant a făcut oare care schim-

lucrărilor impovorătoare. bără

Acţiune posesorle.

de

natură

o împovora

condițiunea

fondului

şerbitor, proprie-

tarul acestui fond va putea să ceară desfiinţarea acestor lucrări,
şi la nevoe chiar daune interese.
o
fondului
proprietarului
partea
din
servituţei
Faptul împovorărei
dominant constituind o turburare a posesiunei poate să dee loc

şi la o acţiune posesorie *)
Restricţiuni

care

resultă din obiectul

servituţilor.

Nu trebue să confundăm casul de agravaţiune prevăgut de Art.

635 cu restricţia care resultă din obiectul servituţei, căci în această din urmă ipotesă, tribunalele nu vor mai lua în consideraţie, ca în ipotesa Art. 635, dauna suferită de cătră proprietarul
fondului şerbitor, ci numai dreptul proprietarului fondului dominant.
(Laurent. VIII. 263.) Servitutea fiind o calitate activă afondului

')

Ori ce schimbare care nu împovorează servitutea este deci permisă.
Laurent. VIII. 263. Judecătorii fondului au în această privinţă o

putere discreţionară pentru a aprecia care sunt actele ce constituesc o agravaţiune a servituţei, și această apreciare de fapt scapă

de sub censura

casaţiei.

Cas. Fr. D. P. 55.
Casuri

1. 338.

XII. 854.

Laurent. loco cit. Demolombe.
1. 339.

D. P.68.

D. P. 7i.

1. 329.

Pentru ca agravaţiunea să aibă loc, și deci să fie oprită, trebue

în

să se constate în fapt că schimbările făcute în eserciţiul servituţei

care esistă
agravaţiune.

sunt daunătoare fondului şerbitor. Cas. Fr. D. P. 55. 1. 338. D.P.
59. 1. 111.—Astfel, trecerea calare prin un loc constitue o agravaţiune

a servituţei,

Contră

(pentru

dacă

titlul

ei

nu

conferă

cât

de

dreptul

de a trece pe jos. Cas. Fr. D. P. 61. 1. 162.—Tot astfel, servitutea
de trecere constituită în favoarea unei case de locuinţă ar fi fără
nici o îndoeală împovorată, dacă această casă ar fi fost prefăcută
în han, cafene, sală de teatru sau casă de toleranță. Laurent. VIII.
264. Demol. XII. 854 bis. Comp. şi Cas. Fr. D. P. 68. 1. 339.—
casă de toleranță.)

Curtea

din Agen.

D.

57.

P.

2.

95.—Servitutea poate deci să fie agravată fără nici o schimbare a
stărei locurilor, ci numai prin -modificarea ce s'ar face în chipul
esercitărei ei, sau prin schimbarea, de destinaţiune a fondului dominant. Singura înmulţire însă a persoanelor care esercită servitutea nn se consideră ca o împovorare a servituţei. (Argum. din
Art. 633.)-Laurent. VIIL 264. Curtea din Rouen. D. P. 49. 2. 93.
Vedi şi supră p. 164, tecst și nota 2.
L. 9. Dig. Lib. 8. Tit. 1. Comp. şi. 20 $ 5. Dig. Lib.8 Tit. 2 şi

:

Art.

632 din codul

Calimach,

citat supră,

p. 9.

|

Laurent. VIII. 266. Cas. Fr. D. P. 58. 1. 358. Dardacă servitutea
nu este împovorată, proprietarul fondului şerbitor n'are nici acțiunea posesorie, nici acea petitorie. Laurent. loco cit. și D. P.59. 1. 111.

RESTRICŢIUNI

CARE

RESULTĂ

DIN

OBIECTUL

SERVITUȚILOR.
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în folosul căruia ea a fost stabilită (L. 86. Dig. Lib. 50. Tit 16),
nu poate să fie deslipită de acest fond (vegi supră, p. 3), nici
întinsă la alte fonduri care ar aparținea chiar însuşi proprietarului fondului dominant. 1)
”
Eserciţiul servituţei nu poate să întreacă trebuinţile fondului Determina
dominant. Aceste trebuinţe fiind însă variabile, limita lor se va rea limitei
trebuinţilor
determina după starea în care se găsea, fondul în momentul sta- fondului do|
bilirei servituței, 2) de unde resultă că beneficiul unei servituți
me

')

Laurent. VIII. 256. Demol. XII. 847. Aubry

et Rau. II. $ 253, p.

563. Cas. Fr. D. P. 68. 1. 336. Astfel, dacă servitutea consistă în
dreptul de a scoate de pe un fond apă, năsip, var sau alte îngrediente în folosul unui ali fond, apa, năsipul, varul și celelelte

materii care sar estrage din fondul șerbitor nu vor putea, fi între-

buințate de cât la trebuinţile însuşi fondului stăpânitor: non ultra

Posse, quam quatenus ad eum ipsum fundum opus sit. (L.5$1
in fine. Dig. Lib. 8. Tit. 3.)
După cum servitutea nu poate să fie esercitată de câţ în interesul fondului dominant, tot astfel, ea nu poate să fie esercitată
de cât pentru trebuințile in vederea cărora ea a fost stabilită,

De câte ori deci servitutea a fost constituită în mod limitativ
pentru un us anume determinat, nu este permis de a o esercita
pentru alte usuri. Astfei, dreptul de a abate apa intrun
fond

vecin îu interesul agriculturei nu

dominant

de

a o

întrebuința

autorisă pe proprietarul fondului

la punerea

în mişcare

a

unei usini.

Demol. XII. 849. Laurent. VIII. 260, 261. Aubry et Rau. IE. $ 253,

p. 564. Comp, și Cas. Fr. D. P. 57. 1. 297.—Vegi cu toate aceste

Cas. Fr. D. P. 49. 1. 75.—In caz însă când servitutea ar fi fost
stabilită întrun mod geueral, fără nici o limitare la un caz anume

determinat, ea ar putea fi esercitată, pentru toate trebuinţile fondului dominant, chiar când aceste trebuințe ar fi primit o întinder
e
mai mare prin schimbările aduse mai în urmă fondului. Astfel,

dobânditorul unui drept de trecere a cărui esercițiu ar fi fost
restrâns la usurile cerute de natura și destinaţiunea fondului șerbitor în momentul stabilirei servituţei, este autorisat a întrebuința
acest

drept

pentru

usul

unui

nou mod

de

esploatare

a fondului

seu, şi chiar pentru usul clădirilor ce el ar fi rădicat mat în urmă
pe acest fond. Aubry et Rau. II. $ 253, p. 564. Laurent. VIIL 961.
0. Caen. Repert. Dalloz. Servitudes. 1162, 40.—Servitutea dobândită
prin prescripţie va fi restrânsă în limitele posesiuni.
Tarata
proscriptum, quantum. possessum. Laurent. VIII. 260. Aubry et Rau.
II. $ 253, nota 17. Comp. Cas. Fr. şi Curtea din Nancy. Râpert.
Dalloz. Servitude. 1160 și 1161. Vegdi Şi Supră, p. 154..
Aubry et -Rau. Il. $ 253, p. 563. Demol. XII. 846, 850. Laurent.
VIII. 262.—Acest princip implică însă o servitute restrânsă la trebuințile fondului dominant, ceea ce presupune o servitute mărgi-

nită,

a cărei margini

urmează

a fi precisate.

De

câte

ori

deci

o

servitute a fost stabilită: în vederea trebuinţilor actuale și viitoare,

nu mai

e nevoe

de a se cerceta carea fost măsura acestor trebuinţe

în momentul constituirei servituței. Laurent. loco cit.

CODUL

CIVIL.—O0ARTEA

I.—TIT.

IV.—CAP.

II.—S-a II.— ACŢIUNI.

nu va putea fi întins la fondurile ce proprietarul fondului dominant ar fi adaos în urmă la acest fond.
Cu toate aceste, simpla comunicare a beneficiului servituţei la
ca o întindere abusivă,
alte fonduri nu va putea fi considerată
cât urmarea sau. rede
fi
va
nu
comunicare
această
ori
câte
de
proprieţarului
aparţine
care
dreptului
a
legitim
sultatul eserciţiului
de a abate
drepiul
avea
ar
care
acel
fondului dominant. Astfel,
seu, n'ar fi
fondului
apa de pe un fond străin pentru irigațiunea'
ci ar putea
e,
obligat a păstra numai de cât toată apa hetrebuitoar
săi dee la eșire de pe fondul seu o direcţiune care să devie

folositoare la alte fonduri, fie că aceste fonduri ar fi proprietatea
lui sau a altora. Î)
acţiunele

Despre

Acţiuni confesorii și negatorii.

mah.

servituţile pot da naştere.

După cum codul actual tace cu deseverşire în privința acţiunelor care isvorăsc din dreptul de-proprietate (veţi Tom. II, p.
445 şi curm.), tot astfel el nu vorbește nimic despre acţiunele la
care pot da naştere servituţile. Doctrina împarte însă si astăgi
acţiunele care isvorăsc din servituţi în confesoriă şi negatoriă. 2)
Acţiunea confesorie (actio confessoria, vindicatio servituiis) este
âcea prin care se reclamă un drept de servitute; 3) ear acţiunea,
negatorie (actio negatoria sau negutiva, vindicatio libertatis) este acea
prin care proprietarul tăgădueşște (negat) că fondul seu e supus
unei servituţi. „Confessoria ei qui servitules sibi compelere contendit : negatoria domino, qui negat. *)

')
Art. 678,679
Cod. Cali-

la care

*)

Aubry

et Bau. II. $ 253, p. 563, 564. Demolombe.

dessus. Servitudes.

59 în fine. Cas. Fr. D. P. 56.

XII. 848. Par1. 294.

„Pentru șerbire, dice. Art. 678 din codul Calimach (523 Austriac),
se pot porni două feluri de jalbe: căci osi dă cineva jalbă împrotiva proprietarului unui lucru, adeverind că are dritul şerbirei
asupra acelui lucru ; sau proprietarul jăluește că altul cu nedreptate

își însuşește dritul şerbirei asupra lucrului seu.“

Și Art. 679 din

același codice (523 $ 2 Austr.), adaugă: „La întâmplarea întăi
“trebue jăluitorul șă dovedească câștigarea șerbirei, sau macar numai stăpânirea, ei ca un drit realnic, ear la a doua, se îndatoreşte
proprietarul a dovedi acea de cătră altul urmată viclenie pentru
şerbire.“

„De

servitulibus

în

rem

actiones competuni

nobis

tam

confessoria quam negatoria. (L. 2. Pr. Dig. Lib. 8. Tit. 5.)
Această acţiune se numeşte confesorie, pentru că "pâritul, care e
proprietarul fondului supus, e chiemat ca să mărturisească (confiteri)
esistența servituţei. Duranton. V. 624, nota 1. Comp.și $ 2 Instit.
Lib. 4. Tit. 6.

Ce trebue să
dovedească
acel care esercită acţiunea negatorie,

$ 2. Instit. Lib. 4 lit. 6.
*) L. 2. Pr. Dig. Lib. 8. Tit. 5. Comp. șinegatorie
nare nevoe să do„— Proprietarul care esercită acțiunea
vedească că imobilul seu este liber de servitute,

prietatea sa. O dată, această probă făcută,

păritului

ci numai

pro-

incumbă sar-

ACȚIUNELE

LA

CARE

SERVITUȚILE

DAU

NAȘTERE,

173

Aceste acțiuni sunt pe de o parte reale, pentru că isvorăsc Acţinni reale
din nişte drepturi reale, ear pe de alta, imobiliare, pentru că nu imobițiare.
“esistă de cât asupra imobilelor (Art. 471), de unde resultă că . Civ.
ele trebuesc intentate conform Art. 59 Pr. Civ. la tribunalul situațiunei imobilului pretins grevat de servitute sau liber de
sarcină. 1) Acţiunile privitoare la servituţi nu pot se fie pornite,
ca

ori şi care

acţiuni 'reale

imobiliare, de cât din partea, proprie-

tarului fondului pretins dominant contra proprietarului fondului
pretins șerbitor. *) Sub denumirea de proprietar nu trebue să

înțălegem numai acel care are plenum dominium, dar toți acei
care au un drept real, adecă o fracțiune a dreptului de proprie-

tate, precum usufructuarul, usuarul, bezmanarul etc. 5
i
Acţiunele pețitorii relative la. servituți care ar interesa un minor Acţiuni peti-

sau un interdict m'ar putea fi intentate de cătră epitrop sau cu- dorii care De

rator fără învoirea consiliului de
fiiid nişte drepturi imobiliare pe

familie (Art. 408), servituţileun minor sau
care epitropul nu le poate e- In înterdiet.

cina de a dovedi esistenţa, servituţei (Art. 1169), chiar când el ar
fi fost menţinut în posesiunea servituţei sale pe calea de acţiune

posesorie.

Vedi

Tom.

Il. a lucrărei

noastre,

p. 468,

nota 2 și Trib.

din Annecy. Pand. Period. 88. IL. 292.
1) Vedi și supră, p. 8, nota 3.—Acţinnele care au de obiect esercițiul unei servituți sunt de competința judecătoriilor de ocoale,
cu drept de apel la tribunal, ori care ar fi valoarea lucrului. (Art.
56 $ 4. L. jud. ocoale.) Cas; Rom. Bulet. S-a 1 pe 1886, p. 18.
>) Actiones servitutum prediorum urbanorum vel rusticorum sunt
corum guorum sunt predia.“ (L. 1. Pr. Dig. Lib. 8. Tit. 5.)
2) Demolombe. XII. 958. Laurent. VIII. 287. Cas. Fr. D.
P. 50.
1. 78. Comp. şi L. 5 $ 1. Dig. Lib. 7. Tit 6.—Chiriaşul sau arendașul n'are însă drepturi atât 'de întinse. (Comp. Art. 1426.) Vegi
Pardessus. Zrait des servitudes. 334.
„ Servituţile fiind indivisibile atât ca, drepturi cât şi ca sarcini,
acţiunele la care ele dau naștere pot fi esercitate fie de cătră
unul din coproprietarii fondului pretins- dominant, singulos dominos
în solidum agere, ait Papinianus (L. 6 $ 4 Dig. Lib. 8. Tit.5.
V.
Și L. 1. $5 în fine. Dig. Lib. 43. Tit. 27), fie contra unuia
din
coproprietarii fondului pretins șerbitor: „sed et si duorum fundus
sil, qui servit, adversus unumguemque poteril ita agi.“ (|. 4
$ 4.
Dig. Lib. 8. Tit. 5.) Un singur din coproprietarii fondului șerbitor
ar avea de asemene

calitatea de a porni acțiunea negatorie.

Demolombe. XII. 959.
Cestiunea este însă de a se ști dacă

Comp.

lucrul judecat pentru sau Efectele

contra unuia din coproprietari fie a fondului pretins dominant, fie a erului lujudefondului pretins

șerbitor va fi oposabilă celor alţi coproprietari.
Afirmativa pare a fi generalminte admisă pentru casul în care proprietarul care ar fi susținut singur procesul ar fi dobândit câştig
de
causă: „Itaque de jure quidem îpso singuli experientur, et victoria
et aliis proderit.* (L. 4. $3. Dig. Lib. 8. Tit. 5.)—Cât pentru
casul în care coproprietarul care ar fi singur susținut procesul Par
fi perdut, cesiunea pare fi fi mai gingaşă, (Comp. Demol. XII. 960.)

cat,

CODUL

CIVIL. —CARTEA

I.—TIT. IV.—CAP. IIL.—S-a III.—ACŢIUNI.

sercita în justiţie fără o autorisare prealabilă. Această formalitate
nu mai este însă necesară de câte ori epitropul sau curatorul se
va apara contra
din Art. 408.)

une

asemene

acţiuni. ')

(Argum..

a contrario

Aceste două acţiuni petitorii (confesorii şi negatorii) au o mare
analogie cu acţiunea în revendicare (re; vindicatio) despre care.
am vorbit în Tomul II, p. 446 şi urm.
Servituţile putând fi obiectul unei posesiuni (Art. 623), sau mai
Acţiuni posesorii. bine dis a unei quasi-posesiuni, după cum se esprimă jurisconsulții Romani, pot da naştere și la acțiunele posesorii. Astfel,
acel care e turburat în eserciţiul dreptului seu de servitute poate
porni 0 acţiune posesorie,. după cum și proprietarul poate porni
o asemene acţiune în contra vecinului care Var turbura prin €-

2)

sercitarea nedreaptă a unei servituţi.

Servitnţile — Acţiunile posesorii nu sunt însă admisibile de cât pentru serpentrn care
acțiunile
po- vituţile care pot fi dobândite
prin posesiunea de 30 ani, adecă
sesorii sunt pentru acele continue şi aparente. (Art. 623.) Ele nu sunt deci
admisibile

şi pentru

acele

discontinue fie aparente sau neaparente, când acțiunea se
meiează pe simplul fapt al posesiunei fără esistenţa unui

întetitlu,

pentru

pentru

servituţile

că posesiunea

lor

continue

fiind

neaparente,

precarie,

ear

nu

sub

nume

de

proprietar (Art. 1853), nu poate fi apărată prin o acţiune posesorie.5)

')

Pardessus. 335.——Epitropul ar putea însă să intente fără nici oautorisare o acţiune posesorie, şi chiar o acţiune în grănițuire. (Art.
--584.) Vegi Tom. IL. p. 183. Cât pentru barbatul administrator al
averei dotale, dreptul seu de a intenta acţiunele petitorii relative
la. zestrea femeei resultă în de ajuns din Art. 1242 carei dă dreptul
de a urmări pe deținători, averei dotale. Pardessus. 235. Laurent.
XXIII. 475.—Sub regimul separaţiunei de bunuri însă, servituţile relative la averea femeei n'ar putea din contra fi urmărite atât în

9

petitoriu cât și în posesoriu de

=

admise.

de ocol chemat

:)

cât de dânsa autorisată

de bar-

bat sau de justiţie. Pardessus. loco ci.
|
Acţiunele posesorii sunt de competinţa judecătorului de ocol în
prima instanţă. (Art. 56 $ 4. L. din 9 Martie 1879.)—Judecătorul
a se

pronunţa

asupra

turbutărei

posesiunei

unei

servituți de vedere, nu este însă în drept a cerceta fundamentul
acestei servituţi. Cas. Rom. Dreptulpe 1889, No. 7. Comp. şi Bulet. Cas. S-a 1 pe 1883, p. 518.— Tribunalul chemat să judece o
acţiune posesorie nu poate de asemene să cerceteze titlul constitutiv al dreptului de trecere, făcând aplicațiunea Art. 624, ci trebue
să cerceteze și să constate dacă reclamantul s'a bucurat în fapt de
trecere, și în caz afirmativ, să'l menţină în acest drept, ear adversarul, dacă se crede în drept, va trebui să reclame pe calea petitorie. Cas. Rom. Bulet. S-a 1 pe 1880, p. 216.
Vedi supră, p. 149. Comp. Laurent. VIII. 286. Mass6-Vergâ. II.
$:340, nota 1. Demolombe, XII. 948 urm. Arntz. ]. 1195. Duranton.
V. 632—635. Troplong. Prescription. 1. 333. G. Tocilescu. Proced
civilă, partea IL. p. 103, nota. 1. Comp. şi Cas Fr. D.P. 46. 1. 102:

.

DESPRE MODUL, STÂNGEREI SERVITUȚII.OR.
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SECȚIUNEA IV.
Despre modul

stângerei servituţilor.

Servituţile se stâng prin mai multe moduri. Unele
din aceste
moduri sunt prevădute în secţiunea de faţă, ear celelal
te decurg

din principiile generale

Î.

ale dreptului.

1)

Despre causele de stângere a servituților
dreptul comun.
Servituţile

se stâng

după

principiile

îndeplinirea termenului (Art. 683
unei, când

ele au fost constituite

care decurg din

dreptului

Cod.

Calimach)

pentru

un timp

sub o condițiune resolutorie (vedi supră, p. 138);
.

țarea

sau

D.

lepădarea

P. 48.

Dino
nți
(direl
ictio)

1.58.D.

P. 52.

espresăa orix

1.:167.D.

comun:

10 prin Indeplinirea

sau a condiţi- „termenalui.
determinat

:
tacită

P. 72. 1. 240

sau

ţiunei.

20 prin renun- Renunțarea
2)

a

propri"ia.e-

sauseritne
lepădarea

i.

şi 297.

D. P.
78. 1. 63 şi Cas. Rom. Bulet.'S-a 1 pe 1873, p. 79. Trib.
Gorjiu.
Dreptul pe 1889. No. 19.—Acţiunea posesorie este
însă admisibilă și pentru servituţile necontinue, când ea. se înteme
iează atât
pe posesiune

cât şi pe un titlu

conform

acelei

posesiuni.

9
=—

Cas. Fr.
Pand. Period. 88. 1. 138.
Ă
i
!) „Şerbirele încetează de obște, dice Art. 680 din
codul Calimach
524 Austriac), prin acele chipuri prin care se curmă
cu totul driturile şi îndatoririle. Comp. Laurent. VIIL. 333 urm,
Mourlon. I.
1849, nota 1. Demolombe. XII. 1036—1059. Aubry
255. lit. C. Ducaurroy. IL. 334. Marcad€. II. 676—6 et Rau. II. $
79. Arntz. |.
1210—1213 ete.
Renunţarea este tacită

când

proprietarul

"
fondului

mite proprietarului fondului şerbitor de a face

dominant

per- Renunţare

lucrări incompati-

bile cu servitutea, autorizându'!, de esemplu, a
zidi când elar avea
servitutea non edificandi. Laurent. VIII. 338. Arntz.
ÎI, 1212. Demol,

XII. 1041. Marcad6. IL. 677.

Consimţământul

tacită,

proprietarului

fondovedit fie prin
un act scris, fie prin mărturisirea sau jurământul
lui,
prin marturi, dacă esistă un început de dovadă scrisă. fie, în fine,
(Art, 1191,
1198.) Dar dacă în loc dea consimți la stabilirea:
acestor lucrări,
proprietarul fondului dominant a lăsat ca ele să fie sevârș
ite fără
a protesta, renunţarea tacită nu va avea ființă, pentru
nu echivalează cu. consimțământul, deși este o macsimă că tăcerea,
a lui d'Argentre care dice: ex scientia prasumitur consensus.
(Argum
. din
Art. 640.)
dului

dominant

Demolombe.

va putea

în asemene

caz

să fie

Laurent. VIII. 338. Aubry et Rau. II. $ 255
sn fie.
XII. 1043. Duvergier asupra lui Toullier. II. 674, nota,

5.—Contră. 'Toullier. II. 674. Curte Bruxelles Ja
12
la 27 Ianuar 1829.—Renunţarea tacită resultă deci Fevr. 1828 şi
din faptul care
. implică o intenţiune 'de a renunța. Pentru
ca asemene renunțare
să aibă ființă, se cere ca faptul să nu poată primi
o altă interpretare,

căci, la caz de îndoială, renunțarea n'ar avea
ce ea este de strictă interpretare și nu se presupune loc, de vreme
nici o dată.
(L. 25. Pr. Dig. Lib. 22, Tit, 3.)

-

E
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CODUL CIVIL.
— CARTEA

11. —TIT. 1V.—CAP. [11.—S-a 1V.—STÂNGEREA SERVIT.

“tarului fondului dominant (Art. 475, 480), ca şi pentru usufruct.
(Vegi Tom. II. p. 648.) Renunțarea espresă nu este supusă la nici
o formă sacramentală, !) şi nu are nevoe de a fi acceptată pentru
a'şi produce efectele sale între părți. ?) [a nu va fi însă oposabilă celor de al treile care ar fi dobândit un drept asupra fondului dominant de cât în urma transerierei ei. (Art. 722, 7923 Pr. Civ.)
Renunţarea fie espresă, fie tacită *) nu poate să emane de cât
de la acel care este proprietar al fondului dominant și care are
capacitatea de a dispune de imobilele sale, £) pentru că servitutea este un drept real imobiliar.
Renunţarea la servitute nu va aduce nici o jignire drepturilor
creditorilor cătră care fondul dominant ar fi fost ipotecat, fie

1790.)

înainte, fie în urma stabilirei servituţei. (Art. 1746, 1777,

(Demolombe. XII. 1047.)
Aplicarea,
[n fine, trebue să notăm că creditorii proprietarului renunţător
Art. 562 şi
fie ea esrenunțărei
975, Anula: vor putea în tot-deauna să ceară anularea
fost făcută
fi
ar
renunțare
rea renunță- presă sau tacită, de câte ori asemene
roi.
în paguba drepturilor lor. (Art. 562 şi 975.)
')

Renunţarea

care

ar fi făcută prin donaţiune
şi

tru esistenţa, donaţiunilor

2

5
5

sau testament

nu

va

fi validă de cât dacă s'au îndeplinit formele prescrise de lege pena testamentelor.

(Art.

813, 858 urm.)

Demolombe. XII. 1039.
Aubry et Bau. II. $ 225 în fine. Demol. XII. 1040 și X. 733, 733 bis.
Vegi în privința usufractului, Tom. II. p, 648. Acceptaţiunea ar fi
neaparată numai atunci când renunţarea ar fi fost făcută în. formele unei donaţiuni. (Art. 814.) Vedi însă supră, p. 65 şi 162, nota 3.
Neusul sau neîntrebuinţarea sertituței în timp de 30 de ani se
consideră ca, o renunțare tacită. Vedi esplic. Art. 639.
Demol.

XII.

1037.—Nici

epitropul

nici barbatul

war

putea

deci

să renunţe la servituţile active care s'ar datori imobilelor nevârs-

nicului sau femeei

măritate. L. 5. Dig.

Lib. 27.

Tit. 9 și L. 6.

Dig. Lib. 23. Tit. 5.—Tot din același princip mai resultă încă că
de câte ori fondul dominant sau acel șerbitor aparţine la mai mulți
coproprietari în indivisiune,

servitutea

nu se va putea

stânge prin

lremiterea ei de cât sub condiţiune ca ea să fie consimțită de toți
coproprietarii fondului dominant în folosul tuturor coproprietarilor
fondului şerbitor, căci servitutea nu se datorește “de cătră o persoană unei alte persoane, ci de cătră un fond unui alt fond:
„quoniam non persone, sed predia debent.... negque remitti servitus per partem poterit.“ L. 34. Pr. în fine. Dig. Lib. 8. Tit. 3. Comp.
Demolombe. XII. 1038. Mareadâ. IL. 677. Arntz. |. 1212. Comp.
Cas. Fr. D. P.60.1.337.— Unul din coproprietarii fondului nu poate

să renunţe pentru paitea sa din causa indivisibilităței servituților.

Asemene renunțare parţială ar avea însă de efect ca coproprietarul
renunțător, să nu poată reclama în cursul indivisiunei esercițiul
servituței (Comp. L. 11. Dig. Lib. 8. Lit. 3), renunțarea putând
chiar să'i fie opusă în urma împărțelei fondului. (Comp. L.6 $ 1.
Dig. Lib. 8. Tit. 6.) (Vedi și Art. 786.)
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30 Servituţile se mai stâng încă prin revocaţiun
ea, resoluțiunea
,
,
„9
anularea,

titlului constitutiv

(Art,

1091);

2)

40

|

prin

revo-

caţiunea, resoluţiunea sau anularea retroaetiv
ă (ex tunc). a drep„tului

evocare,

anularea tit

lului.

de proprietate a aceluia carea constituit
servitutea, 2) în
puterea principiului : resoluto jure conce
dentis, vesolvitur jus conCessu

m, sau nemo plus juris în alium transferre
potest, quam ipse
habet. Art: 1770 care face aplicaţiunea acestui
princip la ipoteci

este deci aplicabil și la servituți.

„_Remâne însă bine înțăles că acest moa de
stângere nu se aplică
la servituţile stabilite prin prescripţie.
?) (Art. 623.)
50 In fine, servituţile se stâng prin espropriar
ea fondului şer- Hspropriare
bitor pentr
u

causă

de utilitate publică, dacă servitutea la
care iilitate pu
este supus acest fond este incompatibilă cu noua,
destinațiune ce
blică.
primeşte imobilul espropriat, remănând însă propr
ietarului fondului
dominant dreptul la despăgubire. 4

a

Cât pentru Art. 618 de la usufruct, nu
mai remâne nici “O Art. 618 inaPi
,
,
a
îndoeală că> el nu este
plicabil în
aplicabil la, serviti.
uți. Astfel, servi,tutea nu specie.
Conva încet

a deci prin abusul întrebuinţărei ce ar face
proprietarul
fondului dominant în -dauna proprietarului fondu
lui şerbitor, argumentul prin analogie nefiind admisibil în
specie, de vreme ce
servituţile reale sunt prin esența lor perpetue,
pe când servituțile
personale sunt din contra vremelnice și viagere.
:) (Art. 557, 565.)
II. Despre

causele de stângere a servituților anume preve
dute
de lege.

Causele de stângere a servituților prevădute
în secțiunea a IV

sunt următoarele:

1% imposibilitatea sau neputinţa de a le între-

=
—

') Aubryet Rau. IL. $ 255, în fine. Laur. VIII. 334.
Vedi şi Tom, II. p. 651.
*) Laurent. VIII. 335. Maread6. II. 678. Aubry
et Rau. IL. loco cit,
Demolombe. XII. 1048—1052.
3) Astfel, dacă am esercitat o servitute contin
uă şi aparentă timp de
30 de ani asupra unui fond carea aparţinut unui
proprietar a cărui
drepturi au fost în urmă desființate, această
servitute va. continua,
a avea fiiuță și în urma desființărei dreptului seu,
pe când dreptul
meu va fi desfiinţat o dată cu al seu, dacă
servitutea ar fi fost
constituită prin titlu, și aceasta chiar în caz
când ași fi posedat
acea servitute timp de 30 de ani, căci eu n'am
posedat-o de cât
în virtutea unui titlu supus desființărei care
a comunicat acest
viciu şi posesiunei mele. Eată deci un caz în care
se va putea aplica
macsima: melius est non habere titulum, quam
habere vitiosum,. Comp.
Demolombe. XII. 1052.
|
î) Art. 481 C.C, Și Art. 19. Constit. Vegi Şi Art,
23—95 şi 33 din legea,
p. espropriare de la 20 Octomb. 1864. Comp.
Demol. XII. 1056.
Arntz, I. 1213. Laurent. VIII. '339 și Cas. Fr.
D. P. 63. 1.254, 255.
Comp. Demolombe. XII. 1059, Vedi și supră,
p.
1.—Contră. Pardessus, Servitudes. 320. Mass6-Verg 6, tecst şi nota
â. II. p. 212.
12

_troversă,

-
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buinţa (Art. 636, 637);
30 neîntrebuinţarea

20 confusiunea (Art. 638); şi în fine,

în timp de 30 de ani. (Art. 639, 640.)

servituţile, sau ma!
30 Despre imposibilitatea de a întrebuința
ţilor.
bine qis, despre suspendarea eserciţiului servitu

în ast-fel
Art. 636.—Servituţile încetează !) când lucrurile se găsesc 563, 564,
557,
(Art.
aesercit
de stare, în cât. servitutea nu se mai poate
|

601, 634 urm. 1091, 1156 C.C. Art. 703 (0. Er)
Art.

637.—Ele. renasc

(sau mai

bine

dis

subsistă) 2)

dacă

lucvurile

, afară
sunt restabilite întrun chip. în cât servituţilesă se poată esercitaa se puspre
lător
îndestu
timp
de
spaţiu
un
trecut
fi
ar
numai de nu
la Art. 640.
tea presupune că s'a desfiinţat servitutea, după cum se dice

C.Fr)
(Art. 601, 636, 639, 640, 1798, 1890 O. C. Art. 704 casă,
toate servitusau
comun
zid
un
ște
reclăde
se
Când
Art. 601.—

a nouei case,
țile active și pasive?) se perpetue în privirea noului zid sau
înainte de
mai
făcut
s'a
rea
veclădi
dacă
a,
îngreue
fără a se putea, însă
1890,
640,
639,
637,
împlinirea, prescripțiunei.*) (Art. 564, 592, 636,
Art. 636.

1895 C. C. Art. 665 C. Fr.)
Serviţuţile încetează când lucrurilese găsesc în așă stare în
a
cât ele nu se mai pot esercita, adecă când prin o schimbar€
lor
ul
eserciţi
,
șerbitor
acel
în
fie
locurilor, fie în fondul dominant,
devine materialminte cu neputinţă 5), de esemplu, casa care are
încetează în
"> Această espresiune este prea tare, căci servituţile nu
un timp în
pentru
numai
fiind
lor
ul
specie, ci subsistă, eserciţi
l stâncuvântu
cu
suspensie. Cuvântul încetare nu este deci sinonim
Ducaur
Comp.
urm.
şi
638
Art.
de
gere care se vede întrebuințat
291.
VIII.
.
Laurent
bis.
965
XII.
mbe.
roy. IL. 363. Demolo
une stânge2) A dice întwadevăr că servituţile renasc este a presup prin presnumai
stâng
se
ele
că
pentru
rea, lor, ceea ce nu este,
luia încripţie. Indată deci ce pedica care oprea eserciţiul dreptu
că
cetat, acest; drept îşi reia cursul

seu;

el nu renaşte însă, pentru

Laurent.
ma încetat nici odată dea avea ființă. Mourlon. IL. 1850.
i
|
VIII. 291. Marcade. II. 669.
clădirei
folosul
în
e
stabilit
erau
care
3) Servituţile active sunt acele
acesdărâmate,

Observ. asu-

_pra locului
ocupat de
Art. 601.

i
în care
Casur

Sean
tru lipsa de
interes,

ear servituțile pasive

sunt acele

care erau impuse

tei clădiri în folosul altui edificiu.
4) Locul firesc al Art. 601 este în secţia de faţă,
I, unde el se găseşte, pentru că acest axticol nu
aplicare a principiului înscris în Art. 636 şi 637.
tecst este deci de prisos; de aceeael nu se vede
— In codul Italian, Ant. 637 şi 601 sunt
Olandez.
singură disposiţie. (Art. 603.)
5)

Servitutea

încetează nu

numai

când

esercițiul

ear nu în
conţine de
Ca atare,
reprodus în
contopite
ei este

secția .
cât o *
acest
codul
într”o

material-

nici un
minte cu neputinţă, ci și atunci când ea nu mai presintă
pentru fondul

folos, nici o comoditate sau macar nici 0 plăcere
6
stăpânitor (Art. 576), de esemplu, în ipotesa prevădută de-legea
servide
grevată
casa
între
Pr. Dig. Lib. 8. Tit. 5, adecă, când
tutea, alfius non tollendi şi între aceea căreia servitutea se datorește sar fi rădicat o clădire mai înaltă. Demolombe. XII. 965.
Toullier. D. II. 684. Laurent. VIII. 289. Aubiy et Rau. II. $ 255
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sau care datoreşte o servitute de vedere este dărâmată,
fondul pe

care

am

dreptul

de a trece

sau de a trimete

vitele

Șune este inundat; fântâna supusă servituţei ague

iazul unde

aveam

dreptul

de

a adăpa

(Comp. Cas. Fr. D. P.72. 1. 200)

vitele

-

mele

mele

la pă-

hauriende sau
a secat etc. )

|

In toate aceste casuri, esercițiul servituţei este numai
întrerupt;?)
dreptul în sine însă nu este stâns, 3) ci subsistă
dacă lucrurile sunt
ab înitio.— Deschiderea unei străgdi între ambele fonduri
n'ar stânge
însă

Art. 637.

interesulla păstrarea, servituței non cedificandi sau
non altius
tollendi. Laurent. VIII. 289. Aubry et Rau. loco
cit. nota 1. De„molombe. XII. 967. Marcadâ. II. 669 bis, Cas.
Fr. D.P. 51.1,
155. D. P. 58. 1. 110. D.P.52.2. 70.
|
,

In toate aceste casuri, esercițiul servituţei încetează,
puţin
dacă schimbările aduse fondului șerbitor sau acelui domiimportă
nant
au
provenit dintr'o întâmplare firească sau din faptul
licit a unui de
al treile. Astfel, dreptul de a scoate apă din 0 fântân
ă încetează
când acea fântână a secat, fie din causa unei săcete
estrao
rdinare,
- fie din causa sepăturilor ce un vecin ar fi făcu
t
pe fondul seu. In
ambele casuri, proprietarul fondului dominant mar putea
să ceară
restabi
lirea

stărei de mai

"nainte,

pentru

că are

în

contra

cui
să esercite această acţiune. Laurent. VIII. 290. Aubry
et Rau. II,
$ 255, ab initio. Demolombe. XII. 971.—Dacă însă imposi
de a esercita servitutea ar proveni din schimbările făcutebilitatea
fie de
cătră

proprietarul fondului dominant, fie de cătră acel
al fondului
șerbitor, fie în fine de câtră un al treile care ar lucră.
în afară de
limitele drepturilor sale, servitutea nu se va stânge
după Art. 636,
ci după Art._639. In adevăr, în caz când schimbarea
ar
proprietarului fondului dominant, servitutea say stânge fi opera
conform
Art. 639, dacă el ar lăsă să treacă 30 de ani fără
a restabili starea de mai 'nainte, ear în caz când sthimbările
ar f opera proprietarului fondului șerbitor, sau unui de al treilea
care n'ar avea,
nici un drept, proprietarul fondului dominant ar
avea o acțiune
fie în contra proprietarului fondului șerbitor (Art.
634), fie în conîna celui de al treilea care ax opri eserciţiul servitu
ței, și servitutea ar fi stânsă conform Art. 639, dacă el n'ar
esercita această
acţiune în curs. de 30 de ani. Laurent. VIII. 290.
Aubry et Rau.

”

:)

IL, loco cit. Vedi însă şi Demolombe. XII. 971.
în starea locurilor să puie în Incetarea
suspensie esercițiul servituţei, trebue să esiste imposib
ilitate ab- Servituţei nnsolută de a întrebuința servitu
Pentru ca schimbarea intervenită

tea, căci dacă imposibilitatea ar e- 2: în parte.
sista numai în parte, servitutea n'ar înceta
de cât numai pentru
această parte, după. cum prevede formal Art.
721 din codul Olandez.
(Comp.

Art. 563.) Demolombe. XII. 970. Mareade, Il.
Servitutea se stânge pentru tot-deauna prin desfiin 669 bis.
țarea totală a
ambelor fonduri, saua unui macar din ele, când asemen
e desființare face cu neputinţă pentru viitor esereițiul
servituței. (Comp.
Art. 557 $. 3.) Demolombe. XIL. 963. „Stricarea
de istov și per„ darea locului şerbitor sau acelui stăpânitor,
ice Art. 681 din codul Calimach (525 Austriac), curmă șerbirea ; ear
zidirea se vor întruni earăși, aducendu-se în starea dacă locul sau
își iea șerbirea puterea sa de muă "nainte. (Comp. dintăi, atuncă
L. 14. Pr. Dig.
Lib. 8. Tit. 6—L.34 $1 şi L. 35. Dig. Lib.8.
Tit. 3,)

Desființarea

totală a fon4hiDreptul
vechii şi
dreptul RoMN

180

CODUL

-CIVIL.—CARTEA IL.—TIT. IV.—CAP. 1I1.—Sa 1V.—ART. 601, 636, 637.

restabilite în aşa mod în cât servitutea să se poată esercita,?) când
|
Art.-601.

„e stigerea.

de esemplu, locul pe care am dreptul de a trece sau atrimete vitele mele la pășune încetează de a fi acoperit cu apă (L. 14.
Dig. Lib. 8. Tit. 6) ete.
De aceea, de câte ori se reclădește un zid comun sau 0 casă,
toate servituţile active şi pasive subsistă în privirea noului zid
sau a nouei case,?) fărăa putea însă fi împovorată, dacă reclădirea s'a făcut mai înainte de împlinirea preseripțiunei. (Art. 601.) Art. 601 nu este deci de cât o aplicaţie a principiului înscris
în Art. 636 şi 637.
|
Servitutea însă nu

va mai

subsista

dacă

au trecut

30

de

ani

rviințe'P'indin giua de când usul ci a devenit cu neputinţă, ceea ce însemnează
639.

că servitutea se stânge prin neus în timp de 30 de ani. (Art.
639.) Art. 637 nu face deci de cât a aplica principiul neusului

la casul în care usul este cu neputinţă. Servitutea nu se va stânge
în. mod
1)

definitiv de cât prin prescripția de 30 de ani î) care va

Pentru

ca servitutea

să subsiste nu este

numai

de

cât

nevoe

ca

lucrurile să fie restabilite identic în starea lor de mai 'mainte, după
cum se cerea în codul Calimach (Art. 681) și la Romani, ut eadem specie et .qualitate reponatur (|. 20 $ 2. Dig. Lib. 8. Tit. 2),
ci este de ajuns

ca să se restabilească

o stare de lucruri analogă,

așa în cât servitutea să poată fi esercitată, fără a fi însă împovorată. Demolombe. XIL. 974. Mareade. II. 669. Laurent. VIII. 291,
292. Aubry et Rau. II. $ 255, nota 4. Cas. Fr. D. P. 51. 1. 273.

0. Bordeaux. D. P. 57. 5. 306. No. 12. Comp. şi D.P. 49. 2. 22.

Deosebire în-

tre servituțile
personale şi
acele reale,
Dreptul Roman.

2) Aceasta este o escepție constituită numai în favoarea servituților,
căci usufructul unei case încetează cu desevârșire prin dărâmarea

ei, și el n'ar mai renaște, chiar dacă casa ar fi reclădită în ace-

laşi loc şi în aceleași condițiuni. -(Art. 557 $ 3, 564.)
— Această
deosebire între servituţile personale și acele prediale ne vine de
la Romani, căci, după 1. 10 $ 1. Dig. Lib. 7. Tit. 4, usufructul
statornicit asupra unei case se stângea prin dărâmarea ci, chiar
dacă ea ar fi fost în urmă reclădită, pe când dupălegea 20$ 2. Dig.
Lib. 8. Tit. 2, servituţile urbane. (ga în superficie consistuni)
stânse prin desfiinţarea, clădirei, renășteau prin restatornicirea ei
în același loc şi în aceleași condițiuni.
Această soluţiune este însă contrarie adevăsatelor principii şi
ma fost admisă de cât ca o favoare, ufihtatis causa, pentru că
a doua clădire se considera prin o ficțiune ca şi cea dintăi care
fusese distrusă, ut idem întelhgatur. Cât pentru servituţile rurale
que în solo consistunt (L. 3. Dig. Lib. 8. Tit. 1), ele nu se stân-

geau de cât prin desfiinţarea totală a fondului, eeea ce se întâmpla

foarte rar. Dacă fondulnu perea cu desevârșire, ci se afla numai
în așa stare în cât servitutea nu putea fi esercitată, atunci numai
eserciţiul ei era: pus în suspensie pe cât timp ţinea acea stare de
lucruri. L. 34 $ 1 și L. 35. Dig. Lib. 8. Tit. 3. L. 14. Dig. VIIL.6.
3) Proiectul primitiv cerea numai 10 ani, însă acest termen cu drept
cuvânt a fost prelungit pănă la 30 de ani în urma observaţiunilor
tribunalului din Grenoble, căci altfel prescripţia s'ar fi împlinit mai
răpede contra acelui care ar fi neglijat de a întrebuința servitutea.

-
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începe în genere a curge în contra proprietarului fondul
ui dominant din diua în care sa produs imposibilitatea eserciţiului,
puţin
importă dacă servitutea esţe continuă sau necontinuă,!
) sau dacă

a atârnat

oră n'a atârnat

de

proprietarul

fondului

dominant

de a

restabili lucrurile în starea lor de mai înainte.?
Prescripţia despre care este vorba în specie e cârmuită
de re- Suspendarea

gulele

generale în ceea

ei.) (Comp. Art. 643.)

ce

privește

suspendarea

întrerupereaşia întrerupeprescrip-

şi

ției. Controversă.

1) Demolombe. XII. 980. Demante. IL. 56% bis V și 566
bis. Ducaurroy. IL. 363. Aubry et Rau. IL. $ 255, nota 5. Boileux.
IL. p. 924.—
Art.

640,

după care stângerea

prin neus: a unei

servituţi

continue
presupune 4 act contrar din partea proprietarului
fondului şerbitor, nu este deci aplicabil în specie, de şi Art. 637
ne trimete la

„ acest teest, pentru că este cu neputinţă de a face
ceva contrar la
ceea ce n'are ființă. Astfel, dacă, proprietarul
casei în folosul căreia

:)

ar fi esistat o servitute de vedere ar fi dărâmat acea
sând să treacă 30 de ani firă a o clădi din NOU, servitu casă lătea va fi
stânsă, cu toate că proprietarul fondului vecin n'ar fi
făcut în acest
caz nici un act contrar servituței.— Contră. Laurent.
VIII. 297.
Ant. 637 referindu-se la Art. 640 a înțăles deci a vorbi
cripție ordinară, asemăluind casul când se stânge servitude o pres- Nu numai neprin usul volmitar
neus voluntar cu neusul silit care resultă din forță majorătea,
.
devăr, regula vechie contra non valentem agere non currit In a- siţ Care teprdes- sultă din o
cripiio n'a fost admisă de codul civil, și Art. 1875
prevede din forță majoră
contra că prescripția curge contra veri cărei persoa
care n'ar aduce stângeputea invoca o escepţiune anume statornicită de lege,ne escepț
iune te, a
care nu esistă. Laurent. VIII. 295. Mourlon. |.
1855-1860. Demoa ţiuut 30 de
lombe. XII. 979. Demante. II. 562 bis II și III. Aubry et Rau.
II. ani. Contro$ 255, nota 6, care revin asupra primei lo opiniuni.
Duranton.
versă.

„NV.

655.

Ducaurroy.

IL.

36—4.
Contră.

Arntz.

|.

1202.

Marea- d6. IL. 672. Toullier. II. 690, 693. Mass6-Verg€. II.
p. 209 în
notă. După acești autori, neusul n'ar stânge în mod definiti
v servitutea de cât in caz când el ar fi fost voluntar ; ear în
casul când
„el ar fi fost silit, servitutea ar fi de drept restabilită, dacă
lucrurile ar fi restatornicite în starea lor primitivă, chiar după
trecerea
termenului de 30 de ani, soluţiune care_mi se pare contrar
ie atât
principiilor

generale

639 şi 640, care nu

)

în materie

de prescripţie, cât și Art. 601,

637,

disting între usul voluntar şi acel silit. Așa,

dar, neusul servituţei, fie el voluntar sau silit, va aduce
stângerea
definitivă a servituţei, dacă el a ţinut 30 de ani, fără
ca proprietarul fondului dominant să fi întrerupt prescripţia în acest
timp.
Este adevărat că la Romani, proprietarul fondului domina
nt era
în privința servituţilor rurale (in solo) restabilit în dreptul
seu
prin 0 adevărată restitutio în întegrum, dacă starea de
lucruri
care împedicase eserciţiul servituţei -era îmdependentă de
voința
lui (L.. 14. Pr. Dig. Lib. 8. Tit. 6; L, 34 $ 1 şi 35 Dig.
Lib. 8. Tit.
3), însă această soluțiune n'a fost admisă de legiuitorul
modern.

Astfel, prescripția

nu va curge

în contra

minorilor

și a

interdic

ţilor (Art. 1876), nici între soți în timpul căsătoriei (Art.
1881). etc.
Tot astiel, ea va putea să fi civilmente întreruptă prin o recuno
aştere
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IL—TIT, 1V.—CAP. IN.—S-a IV.—ART. 638, 627.

stângerea

servituţilor

prin

confusiune.!)

Art. 638.—0Ori ce servitute este stânsă, când: fondul cătră care. este
datorită şi acela ce o datorește cad în aceeași mână. (Art. 557, 576,

626, 627, 713 $ 2, 1048, 1091, 1154 C. C. Art. 705 C. Fr.)

Art. 627.2)—Dacă proprietarul a două proprietăţi, 5) între care esistă
un semn vădut (adecă aparent; de servitute, înstrăinează una din pro-prietăţi, fără ca contractul să conţină nici o convenţiune atingătoare de
servitute,

ea urmează

de a esista într'un mod

activ.sau

pasiv în favoa-

rea fondului înstrăinat, sau asupra fondului înstrăinat, (ear nu asupra fondului neînstrăinat, după cum din eroare şe esprimă tecstul oficial.) (Art.

576, 622, 625, 626, 633, 638, 942, 1325, 1349 C. C. Art. 694 C. Fr.)

Poate servituţile, chiar și acele legale, se'stâng prin confusiune,
când ambele fonduri sunt întrunite în aceeaşi mână sub un titlu
oare care, de esemplu, prin împărțeală, cumpărare, schimb, moş-

teniret) (Art. 644, 645), renunțare (Art.

593, 632) ete., fie că

“proprietarul fondului dominant a dobândit pe acel şerbitor, sau
„vice versa, fie în fine, că ambele fonduri au fost dobândite de uemanată de la proprietarul fondului şerbitor, sau prin 0 cerere în
declarare de servitute. (Art. 1865.) Aubry et Ran. IL $ 255. p.

574. Demolombe.

XII. 979.

Demante.

IL. 562 bis Il și IV. Lau-

vent. VIII. 295.—Contrâ. Ducaurroy. Il. 363. După acest autor,
termenul de :30 de ani n'ar fi o adevărată prescripţie, ci un ter"men fies care n'ar fi supus nici suspensiunei, nici întreruperei, însă,

Observ. asupra locului |
ce trebue să
ocupe Art.

Necesitate a

două fonduri.

respinsă ca una
Ă

ce este contrarie
-

*) In materie de usufruct, confusiunea
iea numele de consolidare. (A. 557.)
2) Art. 627 referinduse, cel puţin după părerea noastră, la servituţile
stânse prin confusiune conform Art. 638, ear nu la acele stabilite
prin destinaţia proprietarului, locul seu firesc este în secţiunea de
față, imediat după Art. 638, unde el se vede aşedat şi în Anteproiectul de revisuire, ear nu în secţia a II-a. Marcad6. II. 659.—
Vedi însă Laurent (VIII. 184, p. 217), care de și de aceeași păxere, totuși crede că Art. 627 este la locul seu acolo unde se
găseşte aşegat atât în' codul francez cât şi în al nostru.

5). Axt. 627 ca și Art. 576 presupune două fonduri deosebite din care
unul este afectat la serviciul

Controversă.

celui-lat, de unde

resultă că Art. 697

nu poate fi întins la casul în care proprietarul ar stabili un serviciii între două părţi a unuia şi aceluiași fond. Laurent. VIII. 188.
Cas. Fr. Repârt. Dalloz. Servitude. 1036. —Contră. Demolombe. XII.
826.—Faptul că se cer două fonduri dovedește o dată și mai mult că
Art. 627 n'a înţăles a se referi la servituţile stabilite prin destinația proprietarului, căci destinaţia proprietarului ar avea loc chiar
atunci când proprietarul unui singur fond ar fi făcut ca o paite
din acest fond să fie afectată la serviciul celeilalte părţi, dâca în
urmă fondul ar fi fost împărţit în două, prin efectul unei împărțeli
sau a unei istrăinări. Vedi supră, p. 145, nota 2.
3)

Acceptaţiunea

pură

şi simplă

a moştenirei îndeplineşte confusiunea

când esistă un singur moştenitor, nu însă și acceptațiunea sub beneficiu de inventar. (Art. 713 $ 2;) Touliier. D. ÎL. 668.

amare amar e

această părere este generalminte
Art. 601 şi 641—643.
.

DESPRE STÂNGEREA SERVITUȚILOR.—ART. 638, 627,
nul de al treile (Demolombe. XII. 982), căci
aibă o servitute asupra lucrului seu propriu.
res sus servit.!) (L. 26. Dig. Lib. 8. Tit. 2.)
Servitutea, ce e drept, se esercită înainte
siunei, însă eserciţiul ei devine în asemene

tului de proprietate.?)

|
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nimene nu poatesă
(Art, 576): Nemini
şi în urma confucaz esereiţiul drep-

Pentru. ca servitutea
să fie astfel stânsă trebue ca întrunirea Anularea sau
.
Ax
*
»
..
.
o
x»
FeVocarea
afondurilor
îna aceeaşi mână
să fie perfectă şi irevocabilă, căci dacă i ca
confusiunea
ar înceta în prateritum, în virtutea unei cause vechi produce con-

și necesare (ex tunc, sau ex antiqud causă), de

" nularea, resoluțiunea

esemplu, prin a-

Îsiunea-

sau revocarea titlului de acquisiţiune . (Art.

961, 1091, 1900), prin îndeplinirea condiţiunei resolutorie (Art.
"-1019 urm. 1091) etc., unirea proprietăţilor în aceeaşi mână ar

-fi ca şi. cum ea w'ar fi avut loc, şi prin urmare, servitutea ar continua a subsista, confusiunea esistând numa! în aparentă.?) Aceasta
nu este

de cât

aplicaţiunea

reviviscunt. servitu-

regulei generale:

tes, si confusio resolvitur.t)
1) Vedi supră p. 3, nota 2 și p. 146, nota 1. Comp. şi Art.
„Bervitutes pradiorum

confanduntur,

si idem utriusque

1154. Dreptul Ropredii ma ŞI drep-

dominus esse coperit.* (L. 1. Dig. Lib. 8. Tit. 6.) „Dacă proprie. bul vechii.

tatea locului șerbitor şi a celui stăpânitor se va uni tot la aceeași persoană, de sineși încetează -șerbirea“, dice Art. 682 din codul Calimach (526 Austriac).
”) Toullier. D. I[. 666 ter. Mourlon. [. 1851. Laurent. VIII. 184 și Casuriin care

299. Vedi şi supră, p. 146 și p. 147, nota 2.—Pentru ca confu- confusiunea
_siunea să aibă loc, trebue ca fondul dominant şi fondul şeibitor Nre loc.

să cadă în aceeași mână. Deci, dacă nuinai o parte a fondului şerbitor.a devenit proprietatea, aceluia cărui aparţine fondul dominant,
servitutea nu va fi stânsă, de vreme ce nu esistă imposibilitate de a o esercita. Laurent. VIII. 300. Demolombe. XII: 983. Vedi şi L. 15.
Dig. bib. 8. Tit. 6.—Tot astfel, confusiunea n'ar avea loc când doi
“proprietari a două fonduri deosebite, care ar avea un drept de
servitute asupra unui alt fond, ar dobândi în comun fondul șerbitor. Aşa de esemplu, dacă fondul pe care eu am dobândit în co-- mun împreună cu d-ta ar datori o servitute fondului meu sau fondului d-tale, această dobândire comună nu stânge servitutea, pentra

că drepturile

noastre

particulare

sunt deosebite de

noastre indivise, sau mai bine dis, pentru

că

esistenţa

drepturile

dreptului

celuilalt coproprietar a păstrat servitutea. (Comp. L. 30 $ 1. Die.

Lib.. 8.-Tit. 2 și L+ 27 și 34. Pr. Dig. Lib. 8. Tit. 3.) Toullier. [I.
666 ter. Boileux. Il. p. 922. Demolombe. XII. 983.—Confusiunea
ar avea. însă loc când ambii coproprietari:ai aceluiaș fond cărui
s'ar datori o servitute ar dobândi în comun coproprietatea fondului şerbitor sau vice-versa. Demolombe, loco cit. „Si communi fundo
meo et tuo serviat fundus Sempronianus, et cundem în commune redemerimus, servitus extinguitur.“ (L. 27. Dig. Lib. S. Tit, 3.)
3) Cu toate acestea, resoluţiunea care distruge efectele confusiunei,
Jasă să subsiste servituţile stabilite prin destinaţia -proprietarului.
(Art, 625, 626.) Ducaur. II. p. 251, nota 1; C. Paris, 28 Dechemv.
*)

1835. Masse-Vergâ.

II. 210, în notă. Aubry

et Rau. II. Ş 25b,

p. 574.

—

184 |

CODUL

CIVIL. —OABTEA

II.—TIT. IV.—0AP., IIL.—Sa 1V.—ART. 627,

Continuarea

Ce trebue să decidem în caz când
urma înstrăi-frunite în aceeaşi mână ar fi mai
în
servituţei în
nărei

unuia

din fonâuri.
Art.

627,

Controversă.

ambele fonduri
urmă deosebite

astfel înex causă

nov, de esemplu, prin efectul unei înstrăinări? Servit
utea, poate
ea să renască în asemene ipotesă? 'Trebue să distin
gem: 10 sau
servitutea nu are nică un semn de aparență nici
pe fondul dominanţ, nici pe acel şerbitor, ") şiatunci ea remân
e stânsă pentru
tot-deauna, neputând să reînvie de cât în virtutea
une! nouă constituiri2); 20 sau servitutea este aparentă, şi atunci
ea renaşte

independent

de ori ce convenţie, atât ca drept

cât şi ca

sarcin

ă,
sau mai bine gis, urmează a esista, după cum se espri
mă Art. 627, căci
ea

n'a încetat nici o dată de a avea ființă, ci numai

el a fost cu neputinţă cât timp ambele
mână.

Eseimplu,

Acesta

este

adevăratul

sens al Art.

fonduri erau

eserciţiul

în aceeaşi

627.

Astfel, să “presupunem că am cumpărat un imobil
care datorea
o servitute de trecere unui alt imobil al meu.
Mai târdiu, eu înstrăinez?) unul din aceste imobile lui X, fără
ca contractul să
dică ce-va despre această servitute a cărui eserci
țiu era cu neputință cât timp eu eram proprietârul ambelor
fonduri,
Cestiunea este de a se şti dacă servitutea de
- trecere va re-

„naşte, sau mai bine dis, dacă ea va continua a
esistăîn folosul lui
X, căci după
Dreptul Ro-

man.

Art. 627 nu
se aplică la
împărţeală.
Controversă.

rigoarea principiilor ea n'a încetat de a avea
fiinţă,
ci esercițiul ei a fost numai împedecat, de vreme
ce ea era cuprinsă în dreptul de proprietate. (Vedi suprâ
, p. 183, nota 1.)
La Romani, confusiunea producea în tot-deauna
sângerea ser-

Demolombe.:
XII. 984. Laurent. -VIIL. 301. Mourlon. IL. 1851.
'Toullier. D. 11. 668.-—Tot astfel, servitutea e presu
pusă că n'a fost nici
o dată stânsă când proprietarul fondului stăpân
itor este evins prin
efectul unei revendicări sau a unei acțiuni ipotec
are din fondul
şerhitor pe care el îl dobândise. (Argum. din
Art. 1798) Demolombe, Aubry et Rau. loco ci, Vedi însă în
privinţa revendi-.
cărei, Laurent. VIII. 302.
|
1) Art. 627 nerostindu-se asupra situaţiunei acestu
i semn, esistența lui
fie pe fondul dominant, fe pe acel șerbitor
ar face ca servitutea
să continue pentru cumpărătorul imobilului,
fără nici o stipulaţie
espresă. Comp. Demolombe. XII. 824. Aubry
et Rau. II. 252, nota
7. Cas. Fr. D. P. 54. 1. 272. Art. 622 nu se
mulțumește cu un
semn, ci prescrie o lucrare aparentă. Vedi
supră, p. 130, nota 3.
2) FA, si rursus venderevult, nominatim impon
enda servitus est.“ (L,
30. Pr. Dig. Lib. 8. Tit. 2)
|
|
2) Irstrăinarea poate- să aibă loc prin
ori ce chip, prin donaţiune, vândare
de bună voe sau silită ete. Laurent. VIII.
189. Cas. Fr.
D. P. 47. 1. 376. D.P.54.1, 17.—Art.
627 nu se aplică însă la
caz de împărţeală, căci nu se poate dice
că proprietarul a cărui
bunuri se împart în urma morţei sale
înstriinează fondul, după
cun prevede tecstui. Laurent. loco cit, Curtea
din Metz şi Toulouse.
D. P. 59. 2. 16. D. P. 56. 2. 119.—Contră,
Cas. Fr. DP. 62. 1.

415 şi 2. 111. D. P. 66. 1. 339,

DESPRE STÂNGEREA SERVITUȚILOR.—ART. 627.
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vituţei, aşa în cât ea nu putea să renască de cât prin voinţa testatorului (nominatim imposita), sau prin stipulaţiunea espresă a

părţilor contractante (nominatim recipi oportet.!)

Aceleași principii au fost păstrate şi în codul actual, cu escep- Dreptul acţiune însă pentru casul când esistă un semn de aparenţă a ser”
vituței, stipulaţiunea, espresă a părţilor ne mai fiind în specie neapărată,

de vreme

ce lucrurile vorbesc

de lu sine,

după

cum

se

esprimă tribunul Albisson în raportul seu cătră Tribunat (V. acest raport în Demolombe. XII. 820.) Esistenţa unui semn vădut
“sau aparent lasă decia se înțălege, cu toată tăcerea părților, 2) că
voința lor comună a fost dea păstra vechea stare de lucruri, adecă servitutea. Servituţile aparente nu vor fi deci stânse de cât
atunci când părţile vor fi manifestat formal voinţa lor în această,

privinţă.)
|
In cât. privește însă servituţile neaparente, ele nu vor avea fi- cati

ință în urma înstrăinărei fondului, dacă părţile nu le-au
anume,

pentru că

ele neavând

rul imobilului a putut să nu

nici un

semn

aibă cunoştinţă

esterior,

stipulat

dobândito-

despre ele.

Acest

sistem, admis și de tribunul Albisson, este singurul mijloc de
a pune în armonie Art. 627 cu Art. 625 şi 626, căci dealtmintrele, aceste tecste ar fi contradicătoare.*)
)

LD. 1. Dig. Lib. 33. Tit. 3; L. 10. Dig. Lib. 8. Tit. 4. Comp. şi Dreptul RoL. 30, Dig. Lib. 8. Tit.2;L. 31 și 36. Dig. Lib. 8. Tit. 3.—Art, 682 dul Calimaci,
din codul Calimach prevede că în urma înstrăinărei unuia din fon”
duri, proprietarul: fondului stăpânitor poate în tot-deauna să câșiige înapoi dreptul şerbirei, sub condițiune,
codul Austriac, ca servitutea să nu fi fost

adaugă Art. 526 din
ştearsă din registrele

publice, -condiţiune care nu puteă fi prescrisă de codul Calimach,
„unde nu esista nici o publicitate în privinţa celor de al treile.

*) Pentru ca Art, 627 să'și primească aplicațiune trebue ca contractul
să nu conțină nici o convenție relativă la servitute (Cas. Fr. D. .
P. 67. 1. 498), de unde vesultă că actul care constată înstrăinarea
va. trebui să fie înfățoşat pentru

a se constata

că el nu

cuprinde

nici 0 stipulaţie în privinţa servituţei în litigiu. Laurent. VIII. 187.

__—O clausă generală care ar libera fondul de ori ce servitute ar
„fi în genere, şi afară de oare care împrejurări particulare, neîndestulătoare pentru a opri menţinerea servituței. Aubry et Rau. Il.
$ 252, nota 8. Demolombe. XIl. 825. Laurânt. VIII. 187.

*) Legiuitorul n'a admis aceleași principii pentru servituţile continue, Servituţi conpentru.că ele fiind mai oneroase, nu este probabil că părţile connuc.
tvactante să fi înțăles a le reînvia prin tăcerea lor, atunci când
„ele erau libere de a vorbi. Servituţile continue vor remânea deci
_ Stânse, dacă părţile p'au prevădut; formal continuarea, lor.

*) Vedi îu acest sens: Lawent. VIII. 184 urm. şi 301.

Frâminville.

Minorites. Il. 7838. Mass6-Verg6. II. p. 203; tecst şi nota, 10. Arntz.
I. 1199, 1200. Maread6. II. 657-660. Duvergier asupra lui Toullier.
IL. 613, p. 282, nota a. Vedi şi Revue pratique. Anul 1863, Tom.
16,p. 54-57. Curtea din Lyon. Râpert. Dalloz. Servit. 1024. Tot

-.
|
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3

Despre

stângerea

servituţilor

Art. 639.—Servitutea
(Art.

557,

579 urm.

619,

prin neus

este stânsă prin neus
623,

1894 C. C. Art. 706 C. Er)

637,

640,

643,

sau

în

neîntrebuinţare,

cu's de

Art. 640.—Acești trei-deci de ani se numără după
de servituți, (sau mai bine dis, după cum e
diua de când: cel în drept) a încetat de a
vorba de servituți necontinue; sau din diua
contrarii servituței continue. (Art. 5179 urm.
642 C. C. Art, 707 0. Fr.)
-

Legea
lor, căci
dobândite
timp de
ţionale,?)

30 de

1800
$ 4, 1890 urm.

ani,
1091,

osebitele feluri

și felul servituțeă, !) sau din
se folosi de dânsa, când este
de când s'a fâcut. un act
601, 622, 636 urm., 641,
”

este mai favorabilă stângerei de cât stabilirei servituţipe când numai servituţile” continue şi: aparente pot fi
prin posesiunea de 30 de ani (Art. 623), neusul în
30 de ani aduce stângerea tuturor servituţilor convenatât
a celor continue sau aparente, cât şi a celor necon-

_tinue sau neaparente, %
în acest. sens s'a , pronunțat în mai multe rânduri şi Curtea din
Bruxelles. (Laurent. VIIL. p. 216, nota. 2.) Comp. Și Art, 720 din
Ante-proiectul de revisuire.—Cu

toate aceste,

cestiunea este foarte

controversată, şi nu esistă mai puţin de 5 sisteme în această
privinţă.
Toate aceste sisteme espuse pe larg în Demolombe
(ATI. 817-822) şi în Aubryet Rau (II. $ 252. p. 557, nota 9) sunt foarte
bine combătute de Laurent (VIII. 185. urm.) și de Marcad6 (loco
cit.) Vei şi supră, p. 147, nota 2 la fine.
.

1) Aceste cuvinte ar -putea foarte bine fi eliminate div tecst, ca și în
=
“Sezvituţi legale.
Deosebire între pr oprietate și servitute.

Preseripţia
de 10 sau 20
de ani. este
inadmisibilă,
în specie.
Art. 1895
urm. Controversă.

Art. 667 din codul Italian, fiind că ele nu presință nică un interes.
2) Cuvintele cel în drept Jipsese îîn tecst, însă ele ar trebui să esiste
pentru. ca tecstul să fie mai corect.
5) Natura lucrurilor -se opune la stângerea prin neus a servituţilor
legale și “a celor care derivă din situaţiunea. locurilor. Boileux. II.
p. “993, Pardessus. 56, 201 şi 301. Boissonade. Ante- -proiect. I. p. 517.
Proprietatea de asemene ru se perde nici odată prin simplul
neus,

ori

cât de lung ar fi,ci numai

prin dobândirea

ei din

par-

tea, altuia prin usucapiune. Vedi Tom. IL. p. 639, nota 2, şi laautorităţile citate acolo, adde: Laurent. VIII. 305. Ducaurroy. II. 367.
:) Curtea din Nancy. Pand. Chron. 1888, Îl. 41.— Termenul de 30 de
avi nică întrun caz nu. poate să fie nici mai lung (Comp. L. 7.Dig.
Lib. 8. Tit. 6), nici mai scurt, așa în cât acel care a dobândit cu bună.
credință Și prin 0 justă .causă un fond supus unei 'servituți. ce el
credea că nu are fiinţă, nu va prescrie liberarea fondului de a- .
ceastă sarcină prin posesia de 10.sau 20 de ani. Prescripţia de
10 sau

de

20 ani statornicită

nui al treilea detentor de

prin

Art.

bună credință

1895

şi urm.

în folosul u-

nu este deci

la stângerea servituţilor, „după cum ea nu este aplicabilă
bilirea lor. (Vedi supră. p. 143, nota 1.)-

aplicabilă
nici la

sta-

Ea este însă aplicabilă atât la stângerea, cât şi la stabilirea usufructului. (Vedi Tom. IL. p. 545 Și 652.) Art, 1895 şi urm. nu
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Servitutea se stânge prin neus!) (non ufendo) nu numai atunci Stângerea
când întrebuințarea ei a încetat mai bine de 30 de âni, dar încă cete

și atunci când întrebuinţarea ei n'a început nică v dată, când, de fost nici o da-

esemplu, deși
un titlu mi ar conferi dreptul de a, scoate apă dintă întrebuin:
ată.

fântâna altuia sau de a deschide

o fereastră pe fondul

vecin la

sunt aplicabile în specie, pentru că regulele relative la

stângerea

adecă

în secțiu-

servituţilor

fiind prevădute

nea de față (Art.

639), ele

la locul lor respectiv,

esclud aplicarea

!

disposițiunilor de la

prescripţie care sunt contrarie acestor regule (Argum. din Art,
1894); și apoi, preseripţia statornicită de Art. 1895 şi urm. este

o prescripţie achisitivă, ear nu o prescripţie liberatorie. Vedi în
acest sens: Demolombe. XII. 1003, 1004. Aubry et Rau. II. $ 255,
p. 577, nota 21, care revin asupra primei lor opiniuni. 'Toullier.
D. Il. 688. Bonachi. IL. p. 361. Jurisprudenţa, este tot în acest

sens. D. P. 46.

1. 39. D. P. 53. 1. 329 și 2, 157.D.P. 76.1, 424.

— Contra. Laurent. VIII. 314. Arntz. 1. 1209. Ducauiroy. Il.

368.

Troplong. Prescription. IL. 853. Demante. II. 565 bis. Duranton.
V. 691. Duvergier asupra lui Toullier. ÎI. 689, nota a. Mourlon.

II. 1952 urm.
acest sens se
visuire. Aceşti
nea libertăţei
unei posesiuni.
întemeindu-se

Curtea Nancy. Repert. Dalloz -Servitude, 1238. In
vede redactat și Art. 721 din Ante-proiectul de reautori susţin .că servituţile se stâng prin usueapiufondului din partea unui de al treilea prin efectul
de 10 sau 20 de ani cu just titlu şi bună credinţă,
mai cu samă pe vechiul drept francez şi pe Art.

1800, ceea ce este greșit, pentru că acest art. care figurează, la
ipoteci și care vorbeşte de prescripţie, ear nu de posesiune de 30
de ani, n'a fost reprodus la servituţi. Comp. şi Maread6 (IL. 673

- și Prescription, asupra Art. 2265, VI) care admite prescripţia. de 10
ani numai când proprietatea a fost dobândită u non domino, nu
însă şi când ea a fost dobândită a domino, destincţiune care este
earăşi înadmisibilă. Vegi Mass6-Vergâ. II, p. 210, nota 4.

La

după

Romani,

10

ani

servituţile

între

se stângeau

cei de faţă

și după

prin .neus

20 de ani

(non. utendo) Dreptul Ro-.
între cei ab- man și drep-

_senți: decennio contra prosentes, vel vigenti spalio annorum con. til vechii.
îva absentes. (L. 13. Cod. Lib, 3. Tit. 34.) In dreptul vechii, acest
termen era ficsat la 2 ani, biennio (Pauli Sent. Lib. 3. Tit, 7: $ 30
şi Lib, |. Tit. 19; $2, de servitutibus.) „De se va slobozi lucrul robit Şi
stăpânul robirei nu va preinoi robirea astă dece, dice Art. 5, Partea II,
Cap.II din codul Caragea, earăşi remâne acest lucru slobod de robire.«

Codul Calimâch (Art. 1945) prevede şi el totun termen de 10 ani.

—Ant. 1488 din codul Austriac prevede din contra că dreptul şerbirei se prescrie prin neus când proprietarul fondului şerbitor s'a

opus la esercițiul servituţei, fără ca proprietarul fondului dominant să fi făcut să valoreze dreptul seu un timp de 3 ani consecutivă.
') Legea nu distinge dacă întrebuințarea servituței a fost cu voință ne- glijată de cătră proprietarul fondului dominant, sau dacă usulej a încetat din împrejurări fortuite (casus), ori_din causă de forță majoră,
căci termenul de 30 de ani este destul de lung pentru ca în toate
casurile titularul servituței să fi putut pune lucrurile în aşa stare

în cât servitutea să poată fi esercitată. Vedi supră, p. 181, nota
2. Neusul se consideră deci. ca o renunțare. tacită la servitute,
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o distanță mai mică de cât acea legală, totuşi

eu aș fi lăsat să

treacă 30 de ani fără ca să fi scos vre-o dată apă sau fără ca
să fi deschis vre o fereastră.!) (Vedi înfră, p. 190, nota 1.)
rescripție
Neusul sau neîntrebuinţarea, care stânge atât usufructul (Art.
557) cât şi ipotecile (Art. 1800 $ 4), nu este decât o prescripţie
liberatorie (Art. 1890) prin efectul căreia fondul -supus servituţei
este liberat de această sarcină.. Motivele acestei disposiţiuni sunt
lesne de priceput. Servituţile având de scop folosul permanent. a

fondului stăpânitor (Art. 576), neîntrebuințarea

servituţei în timp

de 30 de ani din partea proprietarului acestui fond dovedeşte întradevăr că ea nu mai este de nici un folos pentru fondul dominant, şi că prin urmare ea nu mai are raţiune-de a fi.2)
Neusul în timpul prescris de lege stânge servitutea îps6 facto
cu deseverșire, şi ea nu mai poate să reînvie de cât prin o nouă
constituire, împrejurarea că servitutea ar fi fost din nou esercitată un timp oare care după espirarea termenului de 30 de ani
fiind neîndestulătoare pentru a o face să ienască. 2)
Neus parPentru a stânge însă cu desevârșire servitutea, neusul trebue
Hal.
să fie total şi absolut. Dacă neusul a fost numai parţial, vedi
înfră, esplic. Art. 641.

a eupogea

Regulele privitoare la intreruperea

rea prescrip- Suspendarea

prescripţieă (Art.

1874

(Art.

fiunei. şi la stângerea servituților prin neus.4)
Dovedirea
Cât pentru cestiunea de a se şti cine

0

—

)

1863
trebue să

Demolombe. XII. 992. Mass6-Vergs. > p. 211,
VIII. 313. Cas. Fr. D. P. 64. 1. 126.D. P. 65. 2.
timpului când începe a curge inta. pentru
nue care consistă în non faciendo, vedi înfră, p.
Laurent.

VIII

304.

Demolombe.

urm.)

sau la

urm.) îşi primesc aplicaţiune

XII.

988.—L.a

dovedească

nota 6. Laurent.
60.—In ptivința
servituţile conti191, nota 3.

Romani,

stângerea

servituţei prin neus era privită ca o pedeapsă pentru nepăsarea
proprietarului fondului dominant: „Qui enim în tam longo prolizoque spatio suum jus minime

conseculus

est, sera

penitenţia

ad

prestinam servitutem reverti desiderat. (L. 14. Pr: in fine, Coa. IIL. 34.)
5) Laurent. VIII. 318. Aubry et Rau. II. $ 255, p. 575. Demolombe.
XII. 795.—Proprietarul fondului șerbitor poate însă să renunţe
chiar tacitamente (Art. 1839) la beneficiile prescripţiunei prin care
fondul seu ar fi fost liberat de servitute (Art. 1838), și în asemene

caz,

servitutea

nu va fi stânsă.

Ori ce

renunțare

fiind însă

de strictă interpretare, faptul care se opune proprietarului fondului
şerbitor şi din care se deduce renunţarea la prescripţia îndeplinită
trebue

să fie de aşa natură

de cât voința de a renunţa.

în

cât să nu-i

se

poată

da

alt sens

Comp. Laurent. VIII. 319. Demoloinbe.

XII. 795 şi 1019. Aub. Rau. IL. $ 255. p. 576. D. P. 56. 1. 285,
*) Veţi supră, p. 181.—In privinţa servituţilor discontinue, un singur
act de

esercitare a servituței ajunge pentru a întrerupe prescripția,

și asemene acte pot în tot-deauna fi dovedite cu marturi. Aubry
et Rau. IL. Ş 255, p. 576. Laurent. VIII.
312. Demol. XII. 1016, 1017.
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SERVITUȚILOR.—NEUS.—ART.

neusul, legea fiind mută în această

cipiile generale

(Art.

1169),

după

care

sarcina

privință, se vor
probei

incumbă

sau mai bine dis, acelui care afirmă. î)

Atât servituţile continue câtși acele

tibile

de a fi stânse

prin

neus

649.

necontinue

sau neîntrebuințare.
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aplica prinreclamantului

sunt suscep- Punetul de
Singura deo- Îi

de

sebire care esistă între aceste două feluri de servituți este
nu- 50 de gi
mai în privința punctului de plecare a prescripției liberato
rie.
iai
In cât priveşte servituţile necontinue, precum este acea
detre- Servituţi necere, de pășune, de a scoate apă (aqune haustus) etc. termenu
l Ars. 640 $1.
de 30 de ani. prevădut de Art. 639 începe a curge de la ultimul

act sevârşit de cătră proprietarul fondului dominant
în conformitate cu servitutea, căci servituţile netontinue având
nevoe pentru

eserciţiul lor de faptul actual al omului (Veţi supră, p.
128 şi urm.), esistă neus sau neîntrebuințare îndată ce faptul proprie
tarului fondului dominant a încetat.?)
')

„Ei încumbit probatio, qui dicit, non qui negat.“

22. Tit. 33. Comp. și L. 23.

Cod.

Lib. 4. Tit

proprietarul fondului dominant are titlu
nu

are nimic

de cerut,

nici de dovedit.

„tarul fondului şerbitor fiind reclamant
ce afirmă,

adecă

stângerea

și

(L, 2. Dig. Lib.

19.)—Astfel, dacă

posesiunea actuală, el

In asemene

trebue să

servituței prin

neus.

caz, - proprie-

dovedească ceea
(Vedi

Art.

îv. care face aplicaţiunea macsimei : probatis extiemis, proesu 2234
mitur
media, şi care în codul nostru lipseşte.) Când, din contra,
acela care
are un titlu a servituţei nu are poseşiunea ei, el este
reclamant

t3
—

Și prin urmare,

lui incumbă

sarcina de a, depărta, escepțiunea

cripțiunei propusă de proprietarul fondului şerbitor, stabili presel a întrerupt cursul ei prin acte de esercitare aservituței. nd că,
Comp.
Demolombe. XII. 1015. Laurent. VIII. 315-317, Aubry
et Rau. II.
$ 255, p. 576.—Remâne însă bine înțăles că faptele de
us sau de
folosință a servituţei pot în tot-deauna, fi dovedite cu
marturi, Demolombe.. XII. 1016. Laurent. VIII. 319. Aubry et Rau,
IL. loco esf.
Astfel, în privința servituţei de trecere sau de scoater
ea apei, termenul de 30 de ani va începe a curge din diua când
proprietarul
fondului. dominant a trecut sau a scos apă pentru ultima
fondul șerbitor. Un singur act de esercitare a servituței oară pe
este deci
de ajuns pentru a întrerupe prescripția liberatorie a
servituţilor
necontinue (vedi suprd p. 188, nota 4), şi tot timpul
cât servitutea n'a.fost întrebuințată de cătră proprietarul fondulu
i dominant
se poate în mod valid opune moștenitorilor lui, dacă prescri
pţia a
putut însă să curgă în contra lor, adecă, dacă ei
nu erau incapabili. Durantou. V. 684. , Tempus, Quo non est usus preced
ens fundi
dominu
s, cui servitus debetur,

îimputatur ei, qui în ejus loco

successit.“ (L. 18 $ 1. Dig. Lib. 8 Tit, 6.)
Un singur act de întrebuințare ar întrerupe prescripția
și ar păsstra, servitutea, chiar dacă el n'ar emana de la însuși
proprietarul
fondului

dominant,

ci de la usuarul,

usufructuarul,

arendaș

ul, chiriașul sau poşesorul fondului, fie el chiar de rea
credință. „Servitus et. per socium, et Fructuarium, et bone fidei possesorem,
licet et

malo fidei nobis retinetur.“ (L. 5 și 24 Dig. Lib. 8. 1.6.) Vegi și
L. 20-24,

-

|,
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Servitaţi neesereitate

Legiuitorul presupune
cărui esercițiu

o servitute care a fost esereitată, însă a

a încetat după

un

timp

oare

care.

Cât pentru ser-

nici odată. vițutea care n'ar fi fost esercitată, nici :o. dată, - termenul. de 30
de ani, va începe a curge din diua de cănd ea a început a a-

Urmele avarente carcar

vea ființă, adecă din diua constituirei ei.)
[n fine,
trebue să observăm
căA în Francia - sunt autori A (Toullier,
,
,
,
>

fi remasnu Aubry

et Rau

peaiă „cu samă
servituţilor Susţin

continue.

etc.)

care

întemeinduse

dreptul

vechii,

și

mai

ca și astădi

servituţile

continue

nu

sunt

stânse,

de

şi n'au

fost esercitate tot timpul prescris de lege, dacă âu remas oare
care urme aparente, de pildă, o uşă la servitutea de trecere, o
gaură în zid la servitutea fgni smittendi in parietem vicini, ceea
ce era admis şi la Romani, (Comp. L 6 în fine, Dig. Lib. 8.
Tit. 2.) ete. Această părere care se vede chiar în Francia res-

pinsă de

unii

(Laurent.

VIII. 298. Demolombe. XII. 1012) este cu

desevârşire inadmisibilă la noi, unde

Servimţicon-

pe

pe macsima lui d' Argenire: per siguum retinetur signatum,

macsima

Ini d'Argentre

wa

avut nică odată ființă. ?) (Comp. Art. 669 Cod, Italian.)

Servitaţile continue, precum sunt acele de vedere, de apăducere

„_contrar.— ete. esercitânduse fără faptul actual al omului, şi numai prin sinArt. 640 $2. gura disposiţiune a fondului dominant şi acelui șerbitor (vedi sapră,
„Dig. loco cil. Trecerea făcută din partea unui prieten ca .să vie să
ne vadă (ad visitandum domum) încă ar fi de ajuns pentrua păs- tra servitutea. (L. 20. Dig. loco cit.) Totce se cere numai este ca să fie
us: „Nam satis est fundi nomine itum esse.“ “(L. 6 Pr. Dig. loco cit.)
-

Comp. Demol. XII. 995. Duranton. V.684. Laur. VIIL. 309.—A fortori

deci, servitutea
va putea fi păstrată prin eserciţiul ei de cătră unul din
coproprietarii fondului dominant, când acest fond ar aparţinea la,
mai mulţi coproprietari în indisiviune (pro socio). (L. 5. Dig. loco
cit. şi Art. 642.) Comp. Demolombe. XII. 996.
"
1) Astfel, dacă am lăsat să treacă 30 de ani fără a scoate nici o
dată apă din fântâna d-tale, sau fără a trece nici odată pe fondul
d-tale,

deși fondul- meu s'ar fi bucurat

de asemene

drepturi,

ser-

vitutea vafi stânsă prin neus. Laurent. VIII. 313. Demolombe.
XII. 992. Bonachi. II. p. 363. Vedi şi suprd, p. 187.
Cât pentru servituţile necontinue care nu se esercită de cât la
timpuri anume determinate, precum ar fi, de esemplu, dreptul de a
trece pe un fond străin la fie care 5 sau 10 ani pentru a tăeao

Serviţuţi necontinue care
cită de câţ .
13 timpuri

pădure,

determinate.

termenul de 30 ani nu

va începea

curge

din diua de când

s'a esercilat servitutea pentru ultima oară, ci din diua în care ser-

Contoversă.

vitutea

trebuea să fie esercitată,

în specie,

din

diua în

care

acel

în drepta trebuit să treacă pe fond pentru că a sosit timpul tăevrei pădurei. Lanrent. VIII. 307. Demolombe. “XII. 1013. Troplong.
„Prescription. IL. 189. Aubry et Rau.

IL. $ 179

în fine şi $ 255, p.

575.—Contră. Marcad6. IL. 671 sn fine. Boileux. IL. p. 925. Proudhon. Usufruct. VIL. 3716.—La Romani, se cerea pentru servituți
de asemene natură un termen îndoit: duplicato tempore constituto
hcec servitus amittitur.

2)

(L.

7 în medio, Dig.

Lib.

8. Tit. 6.)

Art. 669 din codul Italian consacră formal această din urmă părere.
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p. 128), neîntrebuinţarâa sau neusul lor nu se poate pricepe, fără,
un fapt

contrariu,

adecă

fără

un

act material

1) care

să schimbe

starea locurilor şi. să împedice eserciţiul servituţei, gaum sit înnovatum (L. 6. $ 1. Dig. Lib. 8. Tit. 5), precum ar fi, de esemplu,
desființarea ferestrei la o servitute de vedere, ?) sau stricarea
ulucilor ori a țăviilor la o servitute de apăducere etc.
Cât timp nu s'a făcut asemene act care se împedice eserciţiul
servituței, ea .va continua a se esercita de la sine fără fapta, omulai. Termenul .prescripţiei liberatorie nu 'va începe deci a curge.
de cât din (iua de când s'a făcut un fapt contrar servituţei, sau
mai bine dis, din diua în care va fi survenit o pedică muterială
la funcționarea servituței, pentru că această pedică poate să unu
provie din fapta omului, ci dintr'un caz fortuit sau de forţă majoră.3
Actul contrar eserciţiului servituţei continue, care face să curgă Condiţiunile
prescripţia liberatorie în favoarea fondului şerbitor şi în contra ce trebue să
întrunească,
fondului dominant, trebue să întrunească toate condiţiunele pose- actul
contrar.
siunei, adecă să fie nec vi, mec clam, nec precario (Art. 1847), Art, 1847.
de unde resultă că lucrarea care constitue actul contrar trebue
să fie aparentă şi permanentă, *) ear nu efectul unei simple îngă1) O notificare oricât de formală
face proprietarului

fondului

ce proprietarul
dominant

fondului șerbitor ar Notificarea

spre a'i aduce

la cunoştinţă

că el nu mai înţălege ca fondul seu să fie supus esercițiului servituţei n'ar fi de ajuns pentru a face să curgă preseripția de 30
de ani, cât timp nu s'ar face un act contrar esercițiului acestei servituți. Demolombe. XII. 1006. Boileux. II. p. 924. Laurent. VIII.
308.

Aubry et Rau, II, $ 255, p. 575. Codul Calimach pare din contra

a se mulțumi cu
*)

nu este un
act contrar,

o asemene notificare. (Art. 1945.)

Astfel, faptul că ferestrele

ar fi închise

un

timp

cât de îndelun-

"gat n'ar întrerupe eserciţiul servituței, pentru că servitutea de
vedere nu consistă în acțiunea de a privi, ci în însăși esistența
ferestrelor

care

continuă

a avea

fiinţă cu toate că

ar fi _ermetec

închise. Mourlon. |. 1854. Laurent. VIII. 308. Mareade. IL. 671.
3) lu acest sens se vede redactat Art. 310 din Ante-proiectul codului
Japonez. Comp. și Boileux. II. p. 924. Laurent. VIII. 311. Cas. Fr.
D. P. 48. 1. 13 şi Curtea din Nancy. Pand. P6riod. 88.2. 41.—Vedi
însă Toullier. D. II. Partea I. 690.
In privința servituţilor negative care consistă în non faciendo, Servituţi neşi care prin firea lor sunt toate continue şi neaparente (Vedi supră, _gative.
p. 132),actul contrar va consista, în sevârşirea lucrărei pe care .
proprietarul fondului

şerbitor

este oprit de a'] face. Astfel, în pri-

vința servituței non adificandi sau non altius tollendi, termenul de
30 de ani va începea curge contra proprietarului fondului dominant

din diua de când proprietarul fondului şerbitor

a făcut

clădirea

oprită sau a înălțat zidirea sa. Deci, dacă 30 de ani au trecut de
la sevârșirea sau de la înălțarea clădirei, proprietarul fondului
şerbitor a liberat. fondul

seu

de servitutea non cedificandi sau non

allius tollendi. Laurent. VIII. 308. Aubry et Rau. Il. $ 255, p. 575.
Boileux. IL. p. 624. Comp, și D. P. 65. 2.60. D.P. 66. 2. 150.

*) Comp. Curtea din Metz. D. P. 66. 2.150.—Art. 754 dincodul Olandez
este formal în această privință.
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duiri din partea proprietarului fondului dominant sau a unui usufructuar

al

por

ori a unui

Legea

făcut sau pe CONtinue

nu

chiriaş

sau

distinge dacă

a fost făcut

arendaș

actul

pe fondul

a acestui

contrar
dominant,

fond.

esercițiului
.sau-

1)-

servituței

pe acel

şerbitor,

n tonă spa căci sunt casuri în care el nu poate fi făcut de cât pe fondul
” şerbitor, de esemplu, în privinţa servituţei non cedificandi sau non
altius tollendi, ear altele din contra în care el nu poate fi făcut.
de cât pe fondul dominant, de esemplu, în privinţa servituților
de vedere care nu pot fi împedicațe de cât prin desființarea ferestrelor afiătoare pe acel fond. (Demolombe. XII. 1008.)
Actul con-

trar poate să

,,

Nu

y

este

de asemene
.

>

numai

de

cât nevoe

ca actul contrar eser-

i.
emane de Ia Ciţiului servituței, care servește de punct de plecare la preseripţia
proprietarul liberatorie, să emane' de la proprietarul fondului şerbitor, căci
minant. €l poate să resulte din faptul proprietarului fondului dominant,
din faptul unui de al treile lucrând în afară de drepturile sale,
şi chiar dintr'un caz fortuit sau forţă majoră. (Vedi sprâ, p. 191.) ?)
Servituţi
Ca și la servituţile discontinue (supră, p. 190), legiuitorul precontinue necv

esercitate

Supune

şi aici că

este vorba

de

.

.

o servitute

7

continuă

care

a fost

nici o dată. esercitată şi-a cărui eserciţiii a încetat după un timp oare care,

Ce trebue să decidem în privinţa

servituţilor

care n'au

îuceput

încă a se esercita. Trebue să destingem între servituţile negative
şi acele afirmative. Servituţile negative vor avea ființă cât timp proprietarul fondului șerbitor nu'și va calca obligaţiunea sa negativă, și |
prescripția, liberatorie nu va începe deci a curge în favoarea lui
de cât din diua de când el a făcut; ceea ce servitutea îl oprea
de a face. (Vegi supră, p. 191, nota 3.) In privinţa servituților
afirmative sau positive, actul contrar nefiind necesar pentru a
1)

Demolombe. XII. 1007. Laurent. VIII. 310.—Prescripţia liberatorie
nu va începe în genere 'a curge de cât din diua sevârşirei lucrărilor care constituesc actul contrar. (Argum. din Art. 580.) Demolombe. Joco cit. Boileux. Il.-p. 923.
>) Aubry et Rau. II. $ 255, p. 575. Toullier D. IL. (partea 1) 692.
Durant. V. 685. Demol. XII. 1009. Arntz. 1. 1201. Laurent. VIII.
311. Mass6-Vergă. II. p. 211. Bonachi. II. p. 364. Mourlon. [. 1854.
Marcad€. Il. 671.

Demante.

II. 566

bis. Curte Nancy. Pand. Pâriod.

88.1. 41.—Contră. Pardessus. 308, după care actul contrar emanat de la proprietarul fondului dominant
ar fi insuficient pentru a,
face să curgă preseripția. (Argum. din L. 6. Dig. Lib. 8. Tit. 2.)
Această părere este însă inadmisibilă: 10 pentru că este îndoeală

chiar la Romani asupra punctului de a se ști dacă actul contrar
trebue numai de cât să emane de la proprietarul fondului șerbitor

(V-L. 32 Ş 1. Dig. Lib. 8. Tit. 2); şi 20 pentru că la Romani, actul contrar era ca un semn de refus de recunoaşterea servituței,
si: vicinus simul libertate usucapiat (L. 6. supră cit.), pe când în.
dreptul modern, actul contrar se cere pentru

de când a încetat esercițiul servituţei.

a

se

constata

timpul

DESPRE STÂNGEREA SERVITUȚILOR.—Arţ. 642, 643,
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constata că proprietarul fondului nu'şi eserc
ită dreptul seu, prescripţia va începe a curge din diua stabilirei
servituţei.!) (Art. 1890.)
Inriurirea

indivisibilităţei servituţilor asupra
preseripțiunei.
Art. 642.—Dacă proprietatea în folosul
(adecă fondul dominant) este a mai multo căreia s'a stabilit servitutea
r coproprietari, întrebuinţarea
din partea unuia popreşte prescripţiunea
în priviața celorlalți. (Art. 643,
128, 1036, 1045, 1057 urm. C. C.
Art. 709 C. Fr.)
Art. 643.—Dacă între coproprietari se
găseşte unul în contra căruia
prescripţiunea nu s'a putut aplica,
precum un Minor, (Si trebue adaos
sau un interdis), acela păstrează drept
ul tuturor celorlalți copropriefani. (Art. 342, 435 urm.

1876

C.C. Art. 710 C. Fr.)

Servituţile sunt indivisibile, după

cât am

Aceasta însemnează, pe de o parte, că ele

vădut

“

|

supră, p.

6. Indivisibilita-

nu potfi dobândite, (e lor

nică perdute în parte, ear pe de alta, că
ele se datorese fie cărei
părți a fondului dominant, omnibus fund
i partibus (L. 23, Dig.
lib. 8. Tit. 3) și grevează fie care parte
a fondului supus. îfa
diffusa est, ut omnes glebe serviant. (L.
13 $ 1. Dig. loco cit.2)
Art. 642 și 643 nu fac deci de câta aplic
a la prescripţie consecințile acestei indivisibilităţi.
De

câte oră

deci

prop

rietatea - fondului dominant este a
majInireruperea
multor coproprietari (în indivisiune), ceea
ce se va întâmpla, de pr
esemplu, când proprietarul fondului domi
nant va muri lăsând mai
mulți moștenitori, întrebuințarea din
partea unuia din coproprietari, numai in limitele trebuințelor sale
personale, impedică şi întrerupe prescripţi
a, în privinţa

celor-lalţi

coproprietari

care stă-

') Astfel, dacă eu am lăsat să treacă 30
vituței de vedere pe fondul d-tale fărăde aani de la constituirea serdeschide ferestrele la
care aveam drept, servitutea de vedere
va
639. Comp. Laurent. VIII. 213. Demolomb fi stânsă conform Art.
e, XII. 992.——Dacă ser-

—

IE]

vitutea de vedere

a fost stipulată în folosu
esistă și care urmează a se face în viitor l unei clădiri care nu
, dreptul servituței se va
prescrie, dacă acel care a stipulat
servitutea n'a clădit casa în timp
de 30 de ani de la stipulațiune. Cas.
Fr. și Curtea din OrI€ans. D. P. 64. 1. 126. D. P. 65. 2. 60.
Laure
nt. Zoco cit,
Unele servituţi sunt însă divisibile în
acest sens că utilitatea ce Servituţi diele procură fondului dominant

este Supusă divis

iunei. Aşa, de e.
semplu, pe când servitutea de trece
re nu e susceptibilă de împărțeală, pentru că nu se poate trece numai
în parte, servitutea de a
Scoate apă

var sau: năsip de pe un fond străin (Art.
623 lit. e Cod.
de vite sunt din contra
divisibile, pentru că se poate împărți cătim
ea apei sau a năsipului
Şi numărul vitelor. Nu trebue deci să
conf
undăm indivisibilitatea
dreptului servituței cu indivisibilitatea
faptu
sercită. Comp. Mourlon. IL. 1842; Laure lui prin care ea se ent. VIII. 281. Demolombe. XII. 860, 864. Ducaurroy. Il.
361. Demante. IL. 556 bis II
şi II. Bonachi. IL. p, 346, Vedi și supră
, p. 164.
Calim.),

servitutea de a, pășuna un număr

13

visibile.
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pâneau fondul în indivisiune,!) chiar dacă nici unul din aceştia
war fi făcut vre un act de întrebuințare în curs de 30 de ani.
Servitutea nu poate în asemene caz să fie stânsă în parte, pentru că ea fiind indivisibilă, coproprietarul a esercitat-o în întregimea ej, şi prin urmare, nu numai pentru dânsul, dar şi pentru
ceilalți coproprietari. ?)
Tot

astfel,

trebue

să admitem

în sens

invers

că

dacă

fondul

șerbitor ar fi a mai multor coproprietari în indivisiune,

întreru-

_perea din partea unuia a prescripţiei achisitive prin care cineva
ar tinde a dobândi o servitute activă ar profita tuturor celorlalți

coproprietari, cu toate că ei mar fi făcut nici un act de întrerupere. (Demolombe. XII. 775. Demaute. Il. 568 bis III.)

„Aplicarea,

Mai toţi autorii aplică Art. 642

și 643 nu numai la servitu-

la servitaţile țile indivisibile, dar chiar și la acele a căror eserciţiu este supus
găisibile. divisiunel, sub cuvânt că legiuitorul mar mărgini aplicaţiunea. acestor disposiţiuni la servituțile indivisibile. 5) Această părere implică însă

o

contradicere

flagrantă,

căci

nu se

poate

aplica

la

servituţile divisibile ceea ce mare sens de cât pentru servituţile
indivisibile, de unde resultă că, în privinţa servituţilor divisibile,
atât întreruperea cât și suspendarea prescripţiunei vor avea loc
pentru o parte numai a servituţei. (Laurent. VIII. 323.)
Suopendarea
Art. 643 cuprinde o altă consecință a indivisibilităţei servitumei, Art, 643.filor. Acest tecst prevede că dacă între coproprietarii în indivisiune 4) a fondului dominant se găseşte unul în contra căruia,
prescripția nu poate să curgă, precumar fi un minor (Art. 435
urm. şi 1876), acesta va păstra dreptul tuturor celorlalţi coproprietari,

chiar când

ar esista

de ani şi când prescripția

neus

din

partea

ar fi putut să curgă

ior în curs

în

de 30

contra

lor.

Aceasta nu este de cât aplicaţiunea macsimei lui Dumoulin: în
îndividuis minor majorem relevat. 5) Tot astfel, trebue să decidem
E

ţeală.

1)

Fiind că în urma încetărei

indivisiunei prin împărţeală

tâtea fonduri dominante câie loturi sunt (Art. 633),

esistă a-

esercitarea

-servituței numai din partea unuia din coproprietari nu va produce
nici un efect în privința celor-lalți.. Mourlon. 1. 1863. Demolombe.
XII. 1000. Laurent. VIII. 334. Ducaurroy. Il. 371. Bonachi. Il. p.
369. Marecadâ. II. 675. Demante. Il. 568 bis IV.
*)
3
%)

a
—

Incetarea in-

Servitus et per socium nobis retinetur.“
Mourlon. I. 1861. Demolombe. XII. 997,

(L. 5. Dig. Lib. 8 Tit. 6.)
998. Marcad6. Il. 675.

Ducaurroy. II. 371. Demante. II. 568 bis I.—Contrd. Laur. VIII. 323.
In urma încetărei

indivisiunei prin

împărțeală,

minoritatea

sau

in-

terdicţiunea unui din proprietari ar fi fără de efect în privinţă
celorlalți, pentru că atunci esistă atâte servituți deosebite câte părți
divisate sunt. Vedi supră, nota 1.
„Si communem fundum ego et pupillus haberemus, licet uterque
non uteretuv, tamen propter pupillum et ego viam retineo.“ (|. 10.
Dig. lib. 8. Tit. 6.)

DESPRE

STĂNGEREA

SERVITUȚILOR.-—NHUS.—ART, -642, 643.

în sens invers că, dacă între coproprietarii în
indivisiune a fondului
şerbitor asupra căruia cine-va ar tinde să
dobândeascăo servitute
activă

prin prescripţie, “ar afia unul minor sau interdis,

siunea

prescripţiei

în privința

tuturor celorlalți
Aşa

dar,

lui

coproprietari

în timpul

va

prodace

suspen-

efect

în

privința,

unuia

din

COMOŞ

îndivist. (Vegi saprâ. p. 194.)

indivisiunei,

minoritatea

tenitori profită comoştenitorilor majori. (Art. 643.)
Naşte însă
întrebarea dacă aceleași principii sunt aplicabile
când, prin efectul

împărțelei,

lucrul

care făcea

obiectul. prescripțiunei

a

o servitute

asupra fon-

cădut

în
lotul majorului ? Un esemplu ne va lămuri maj
bine : să presupunem că un imobil care făcea parte din op
moștenire indivisă
între
Primus

și Secundus

dului unui vecin

are

(Terţius), şi că Primus

de trecere

este minor, sau interdis,

ear Secundus major. Se procede la împărţeală, și imobil
ul cădend

în lotul majoralui (Secundus),

trecere,

ear proprietarul

acesta voeşte să esercite dreptul de

fondului

şerbitor (Terţius) îi opune

neusul în curs de 30 de ani, susținend că servit
utea e stânsă potrivit Art. 639. Secundus invoacă Art, 643, susț
inencă
d în aceşti
30 de ani de neus prescripția a fost în suspen
sie 6 ani, (de la
deschiderea moştenirei și pănă la împărţeală),
cât timp prescripţia

n'a putut să curgă,

pentru

unui minor și unui major,

ani de neus

cerut

că

și

de Art.

imobilul

căprin
639

nu

aparținea

în

urmare termenul
s'a îndeplinit,

de

indivisiune

de 30 de
vreme

ce
servitutea a fost neintrebuințată în specie
numai 24 de ani,
Proprietarul fondului şerbitor (Terţius) invocând
Art. 7836, după
care comoştenitorul în lotul căruia a cădut fondul
dominant este
presupus
că a avut

proprietatea

acestui imobil

încă din

momentul
deschiderei moştenirei, susține la rândul seu
că preseripţia, liberatorie s'a îndeplinit în contra lui Secundus.
Cestiunea este de
a se şti dacă se va aplica în specie Art. 643
sau Art. 786?
Dificultatea este, după cum vedem, destul de
serioasă. Curtea, din
Amiens

şi din

Nancy

hotărise

că

în specie

” cripțiunei în tot timpul indivisiunei trebue
rului major, aplicând
Curtea de Casație an

suspensiunea

să profite

pres-

moștenito-

prin urmare Art, 643, ear nu Art.
786.
casat însă aceste decisiuni, punând în prin-

cip că efectul retroactiv atribuit împărțelei prin
Art. 786 se opune
ca moștenitorul major să se poată folosi, în
privinţa lucrurilor
cădute în lotul seu, de causa de suspensie
a prescripţie care ar
resulta din nevrisnicia comoștenitorului seu, admiț
ând, prin urmare,
că Art. 643 este aplicabil numai la casul
unei coproprietăţi sau
îndivisiuni permanente şi definitive, ear nu
la -casurile unei indivisiuni trecătoare. (D. P. 46. 1. 21 și D.
P. 53. 1. 230.)
Această soluţiune este însă departe de a fi
juridică, căci, pe de
o parte,
Art. 643

interdicțiunea

prevede

în termeni

generali

că minoritatea

sau

unui din comoștenitori păstrează, se înțălege
pentru

Combinarea
Art. 643 și
786. Controversă,.
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tot-deauna, drepturile celorlalți, ear pe de alta parte, Art. 786 stabileşte oficţiune care nu are de scop de a împedica pe coproprietari
de a se ajuta şi de a se folosi reciproce între dânșii, ci numai
de a'i împedica să se vateme unii pe alţii în timpul indivisiune!.
Casaţiunea franceză a nesocotit deci principiile cele mai elementare
de drept, și este de mirat cum un spirit atât de judicios ca Marcad a putut să aprobe aceste decisiuni, căei, ori ce ficţiune fiind
de strictă interpretare, trebue să fie mărginită la efectele pe care
legiuiţorul

le a avut

în vedere.

Casul unei

indivisiuni permanente

este prea rar pentru ca Art. 643 să se fi referit numai la dânsul.)
Despre

prescrierea

modului

servituţei.

Art. 641.—Modul servituţei se poate prescrie ca şi servitutea și cu
acelaşi chip. (Art. 620 $ 2, 639, 640, 1890 C. C. Art. 708 C. Fr.)

Prin modul servituţei se înțălege chipul, măsura și
în care ea trebue să se esercite.?) (Comp. Art. 620 $
Intinderea foloaselor conferite prin o servitute, ori
natură ei, poate să fie micşorată în privinţa modului?),
1)

In acest sens

se

pronunță

doctrina

aproape

molombe. XII. 999 şi XVII. 326. Laurent.

marginele
2.)
care ar fi
în privinţa

unanimă. Vedi De-

VIII.

322. Durant. V.

410. Demante. II. 568 bis II. Aubry et Rau. V. $ 625, nota 18,
în fime. p. 269.—Contră. Marcadă. Prescription, asupra Axt. 2252,
p. 154. Troplong. Prescrip. IL. 739, nota 1 și decisiile mai sus
citate. D. P. 46. 1. 21 şi D. P. 53. 1. 230—Tot pentru motivele
mai sus espuse, trebue să decidem că servitutea care a fost păstrată imobilului în timpul indivisiunei,
din partea unuia din copropietari (Art.

prin intrebuințarea numai
642), trebue să fie păstrată

acestui imobil şi în urma împărțelei, chiar când acest imobil ar fi
cădut în lotul coproprietarului care în timpul indivisiunei n'ar fi
întrebuințat de loc servitutea.
2) „Modum adjici sepvitutibus posse constat“, dice L.4 $ 1. Dig. Lib.
„8. Tit, 1.şi 82 din aceeași lege adaogă: Tntervalla dierum et ho.
rarum,

Mieşorarea
servituței în
privinţa mo-

non ad temporis. causam,

sed

ad

modum

pertinent

jure

'constitule servilutis.* Comp. şi Art. 1945 ab initio, cod. Calimach,
5) Astfel, dacă am supus fondul meu servituței non cdificandi, și
dacă, cu toate aceste, am zidit pe o parte din acest fond, și proprietarul fondului dominant a lăsat să subsiste această stare de
Iucruti 30 de ani, servitutea va fi stânsă în parte şi nu va mai
greva de cât partea fondului pe care n'am zidit. Laurent. VIII. 328.
Tot astfel, dacă având dreptul de a deschide la o distanţă mai
mică de cât acea legală trei ferestre în zidul meu, n'am deschis
în curs de 30 de ani decât două, am perdut prin neîntrebuinţare
dreptul

de a deschide

a treia fereastră. Modul

servituței va fi ast-

tel restrâns prin prescripția liberatorie. Laurent. Zoco cit. Mourlon.
I. 1867. Cât pentru casul în care titlul constitutiv al servituţei
mi-ar permite de a deschide ori câte ferestre aşi voi, şi eu I'aş fi
deschis de cât două, cestiunea dea
se ști dacă ași putea să deschid
alte ferestre

după

30 de ani,

cu începere

de

la data

titlului meu,

PRESCRIEREA

MODULUI

SERVITUȚEL—ART.

641.
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timpului 1) şi a locului?) pe unde ea trebue să se esercit
e prin
este controversată (vedi

Demolombe.

efectul

XII. 994), însă mi se pare

cu toate aceste, că în specie nu poate să fie vorba
de a restrânge
modul servituţei prin prescripţie, căci modul nu este
hotărit sau
mărginit, şi nu se poate dice că eu Pam ficsat prin faptul
că am deschis

două ferestre. Titlul lăsând totul la voința mea, şi voința
fiind schimbătoare, şi modul trebue să fie schimbător. Laurent mea
. VIII.
328. Marcadâ. IL. 668. .
"Tot astfel, dacă având. dreptul de a trece pe fondul d-tale
pe
jos, calare sau cu trăsura, n'am trecut în timp de 30 de
ani de
cât pe jos, am perdut dreptul de a trece calare sau
cu trăsura,
pentru că din trei moduri neesercitând de cât unul,
n'am putut

să păstrez de cât pe acesta. Laurent. VIII, 329. Marcadâ.
Il, 674,
Duranton. V. 606. Pardessus. 305.— Contra. Aubry et Rau.
II. $255,
p. 578, tecst și nota 23. Toullier. D. II. 703. Demolombe.
XII.

!)

1029. Comp. și Cas. Fr. D.P. 60. 1. 259.

Astfel, dacă având dreptul de a scoate

atât noaptea cât şi diua,

am

încetat

apă de la fâutâna d-tale Micşorarea

30 de ani de a

scoate

apă
diua, nu voi mai avea dreptul de a scoateapă de cât noaptea
, și servitutea mea, va fi stânsă în totul dacă n'aşi fi scos apă de
loc 30 de
ani. Marcad€. IL. 674. Duranton. V. 607. Toullier. D. II. 702.
Boileux.
II. p, 925. „Siis, qui nocturnam aquam habet, interdiu per
constitutum ad amissionem tempus usus fuerit, amisil noctur
nam servitulem qua usus non est. Idem- est în €0, qui certis horis
aquaductum habens, alis usus fuerit, nec ulla parte earum hovaru
m.*

servituței în
privinţa timpului.

(L. 10 $ 1. Dig. Lib. 8 Til. 6.) Vegi şi Art. 670 din codul Italian |

2

care prevede că esercițiul

determinat

de convenţie

unei servituţi în

sâu

de posesiune

alt timp de

cât acel

nu împedică prescripţia.

Ast-fel, de esemplu, dacă având dreptul de a trimete vitele
la pășune pe toată întinderea, fondului vecin, nu le-am trimesmele Micșorarea
de
i în
cât pe o parte determinată, celelalte părți ale fondului șerbitor servituțe
privința 10cului.
vor fi după 30 de ani libere de servitutea de pășune.
Ce trebue să decidem în caz când, având dreptul
e de
trece pe o parte. determinată a fondului șerbitor, aşifi de a Servitut
trecere
trecut
30 de ani pe partea opusă? Este evident că n'am putut dobândi
prin prescripţie noul mod al servituței, pentru că servitutea
de îvecere este necontinuă, și ca atare, nu poate fi dobândită
prin
prescripţie. (Art. 623.) Cât pentru vechiul mod al servituței,
ei
trebue să fie prescris după rigoarea principiilor, fiind că nu
Pam
întrebuințat tot timpul cerut de lege. (Art. 641.) Laurent. VIII. 331.
Marcade.

II. 674.

Duranton.

V.

607. Pardessus.

394. Mass6-Verg€.

Il. p. 211, nota 9.. Mourlon. 1. 1866. Toullier. D. IL 702. Legile
“Romane par şi ele a înlesni această soluţiune. Vedi L. 10
$ 1 și
L. 18. Dig. Lib. 8. Tit. 6, precum și L. 2. Dig. Lib. 43. Tit,
20.—
Aceeași soluţiune ar fi admisibilă şi în alte casuri, când,
de esemplu, având dreptul de a scoate apă dintr'o fântână din ograda
d-tale,
aşi fi scos apă din altă fântână, sau când, având dreptul de a
scoate
apă din fântâna d-tale, la o oară
determinată, eu ași fi usat!
30

de

ani de

intevertivea

dreptul

locului

avea, tot-deauna

sau

meu

la

o

a timpului

de efect stângerea

altă oară.

servituței

noul mod să fie dobândit în mod activ

Cu

alte

cuvinte,

în eserciţiu) servituței
prin

diseontinue,

prescripţie.

va

fără ca

Vegi cu
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641.

neîntrebuințărei sau a prescripţiei de30 de ani (Art. 639), şi termenul
acestei prescripţii liberatorie va începe a curge conform Art. 640, după osebitele feluri de servituţi, adecă, pentru servituţile necontinue,
din diua de când proprietarul fondului dominant a încetat de a
se folosi de dânsele, ear pentru servituţile continue, din diua de
când va fi survenit o pedică materială la funcţionarea lor. (Vegi
supră p. 191.) Cu alte cuvinte, fie vorba de preserierea servituţei, sau numai de chipul de a o esercita, termenul prescripției li-

beratorieşi punctul de plecare a acestui termen sunt tot aceleaşi.
Acesta

este sensul. Art. 641.5)

toate aceste Demolombe
579, tecst şi nota 25)

(XII. 1031) şi Aubry et Rau (II. $ 255, p.

care întemeindu-se pe echitate,

nu admit

so-

luția de mai sus de cât în casul când hotărîrea locului sau
a timpului determinat pentru esercițiul servituței este linutativă şi formează unul din elementele constitutive şi esenţiale a însuşi dreptului, ear unu în casul când hotărirea locului și a timpului este
numai demonstrativă şi .reglementară, adecă când are scopul se'cundar şi accesoriu de a regula modul esercitărei dreptului. Comp.

Cas. Fr. și Curtea

Deosebire
între dreptul
Roman și

dreptul actual.

')

din contra, servitutea întreagă era păstrată, chiar când nu se întrebuinţa dreptul întreg; „Qui latiore via vel angustiore usus est,

velinei servitutem,“
1. Dig.
Oripina Art.
64].—0Critică,.

din Caen. D. P.65.1.26.D. P.66.2. 244. Această -

distincțiune este însă arbitrară, și dacă legea este rea, aceasta nu
ne autorisă a pune mai presus echitatea.
Demolombe. XII. 1023.—După Art. 641, servituțile pot deci fi reduse și restrânse în parte prin prescripția liberatorie.—
La Romani,
dice L. 9 $ 1. Dig. Lib. 8. Tit. 5, şi legea 8$

Lib. 8. Tit. 6 adaogă:

„15, qui per partem

îtimeris

îl, to-

fum jus” usurpare videtur.“ Veţi şi L. 9. Dig. loco cit. Comp. Art.
1945 cod, Calimach.
.
Domat “interpretând însă în mod greșit L. 10. Dig. Lib. 8. Tit.
6, susține din contra că servituţile se reducla ceea ce sa păstrat prin posesiune în timpul cerut pentru prescripţie, şi autorii
codului francez au reprodus teoria lui Domat, părăsind pe Pothier,
care este partisanul teoriei Romane. Eată cum s'a întrodus în codul actual o derogațiune la dreptul roman care a datlocla
o mulțime de dificultăți. Autorii codului frances au reprodus teoria lui
Domat, firă a lua sama

că ea este

landez

și ele

greșită, şi noi, la rândul nostru,

- am reprodus orbește codul francez. Codul Italian (668) și acel O(756)

au urmat

codului

francez.

Ante-proiectul

de

revisuire al codului Belgian (Art. 723) singur reproduce teoria romană, după care proprietarul care a întrebuințat dreptul seu în parte
îl păstrează în întregimea lui, ceea ce este mult mai juridic și
mai

echitabil,

căci, după

cum

nu

se poate

stipula o

servitute pro

parte, tot astfel ar fi trebuit ca servituţile să nu să poată conserva
de cât în intregimea lor. Şerbirea, având în adevăr de obiect utilitatea fondului dominant, proprietarul acestui fond nu poate fi
constrâns sub pedeapsă de a'și perde dreptul seu, la esereiţiul
dreptului întreg, atunci când interesul fondului nu cere de câtun
“us parţial. Cu alte cuvinte, drept vorbind, fie care trebue să fie
liber de a usa de dreptul seu după voința lui şi după cerinţele

PRESCRIEREA MODULUI SERVITUȚEI.—ART. 641.

Art. 641
gerea
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făcând parte -din secţiunea care se ocupă despre stân- Art. 641 ste

servituţilor. pare

a fi aplicabil

numai

la casul

în care eser- caca

cât

ciţiul servituţei ar fi mai restrâns de cât dreptul ce conferă titlul, proprietarul

de

esemplu,

când

având

dreptul

de a deschide: două

ferestre

PE minant își în-

fondul șerbitor, eu n'aş fi deschis de cât una, așa în cât Sar pu- suşește mai
:
. 3
.
.
.
.
_
tea susţine, și s'a susținut

chiar

(vegi Demante. II, 567 bis [)

multe arep-

că a- ură de cati

cest teest nu se aplică la casul în care proprietarul fondului do:
sg:
N
minant “și
ar fi :însușit: drepturi > mai ya
întinse de câtA acele prevădu
te
prin titlul seu. Așa de esemplu, în loc de a deschide două ferestre

pe fondul

supus,

precum

prevedea

titlul

constitutiv

dă titlul.

Controversă,

al servituţei,

am avut în timp de 30 de ani mai multe, sau în loc de a trece
pe fondul d-tale pe jos, am trecut 30 de ani cu trăsura etc. In
toate aceste casuri, dobânditam prin prescripţie noul mod de a
esercita

servitutea,

te proiectul
tutea

a

după

cum prevede.

de revisuire al codului

remas

intactă,

nu

mai

espres Art.

Belgian?

remâne

nici

723

Cum
o

din

că

Au-

serwi-

îndoeală,

căci

făcând mai mult de cât ea îmi dădea dreptul, am înţăles a o esercita în toată întregimea ei.!) Cât pentru cestiunea de a se şti
dacă escedentul sau ceea ce întrece peste titlul constitutiv a
fost sau nu dobândit prin prescripţie achisitivă, trebue să distingem: sau servitutea este continuă şi aparentă, şi atunci am pu- .
tut dobândi

un

drept peste

marginele

titlului; sau servitutea

este

necontinuă ori neaparentă, și atunci nu mai încape îndoeală că
wam putut dobândi nici un drept mai mare de cât aveam prin
titlu, de vreme ce numai servituţile continue şi aparente pot fi
dobândite prin prescripţie. (Art. 623.) Aşa, în esemplele de mai
sus, am putut dobândi prin prescripţie dreptul de a avea mai
multe ferestre de cât acele ce'mi conferea titlul, pentru că servitutea

de

vedere

este

continuă

și aparentă,

dar

n'am

putut

do-

bândi dreptul de a trece cu trăsură, pentru că servitutea de trecere fiind necontin
uă, nu se poate stabili de cât prin titlu.?) (A. 624.)
7

Nu trebue să confundăm diferitele moduri de esercitare a unei Casul când
-.uv
i
=
iv
A
se 'esercită
servituți cu esercițiul unei y servituţi
cu totul alta de cât acea altă
servitute
ae
,
.

statornicită din

capul

locului

(magis plus quam

decăt a
11, de cât acea

aliud) (L.

fondului. .Este deci de mirat cum Marcadă (IL. 674) şi Demolombe
(XII. 1022) se încearcă a justifica inovaţiunea, codului francez. Cu
toate aceste, este necontestat

că ne găsim

şi că trebue să admitem toate consecinţile

faţă cu un principiu nou

lui.

|

Ș
=—

1) Zn ommnibus istibus questionibus servitus quidem non amittitur :
non autem conceditur plus, quam pactum est, in servitute
habere.“ (L. 11. Pr. în fine. Dig. Lib. 8. Tit, 6.)
Mourlon. ÎL. 1868. Laurent. VIII. 325. Demolombe. XII. 783, 784,
1024. Arntz. 1. 1205, 1206. Mareade. II. 674. Ducaurroy. IL. 369,
Duranton. V. 606, 608. Cas. Fr.D, P. 80. 1, 152.—Contră Demante.
II. 567. bis I. Părerea lui Demante era formal admisă lă Romam,

prin legea 11, Dig. Lib. 5. Tit. 6, citată în nota precedentă,
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Pr. în medio Dig. VIII. 6), căci proprietarul fondului dominant care
ar esercita în timp de 30 de ani altă servitute de cât acea constituită, ar perde prin neîntrebuinţare servitutea la care ar avea

drept (Art. 641), fără a dobândi

mar

fi conținuă și aparentă.

Despre

natura

1” Despre

servitutea,

esercitată dacă,

!) (Art, 623.)

statutului servituţilor prediale. (Drept
ternaţional.)

in-

servituţile stabilite prin faptul omului. (Art. 620.)

Savigny pune în princip că atâţ servituțileprediale

Couvenţia
părţilor. Art.

ea

cât şi acele

577, 623, 624 personale atârnă de legea, situațiunei bunurilor.?) Sar putea însă
afirma contrariul, căcă servituţile fiind stabilite prin faptul omului
(Art. 620), şi proprietarul impunând lucrurilor voinţa sa, este
mai firesc lucru ca el să se refere la legea, sa personală mai degrabă de cât la legea teritorială. De câte ori deci părţile care
vor statornici o servitute vor avea, aceeaşi naţionalitate, ele vor
primi cele mai multe ori legea lor națională, putând să aleagă
legea care le va conveni mai bine la caz când ele ar avea o

Escepţiune
le
personalita-

naţionalitate deosebită.
Părţile mar putea însă să stabilească o servitute personală alta de

teastatutului.
Cât usufructul, usul şi abitaţiunea, chiar dacă legea lor națională ar
admite

servituţile

personale,

pentru

că proibițiunea

Art. 620 este

de ordine publică. Statutul personal al străinilor va fi deci înfrânat în specie de câtră legea teritorială. (Laur. op. cit. VII. 301.)
1)

Astfel, dacă având dreptul de a scoate apă din fântâna vecinului
meu, și prin urmare, și de a trece în acest scop pe fondul seu
(Ant. 630), m'aş mulțumi de a trece 30 de ani pe fondul șerbitor
fără a scoate apă, aş perde prin neîntrebuințare servitutea principală,
adecă dreptul la apă, fără a dobândi servitutea de trecere care
este necontinuă, și care, pe de altă parte, ar fi-stânsă ca servitute
accesorie. Laurent. VIII. 327. Demolombe. XIL. 1024. Mourlon. |.
1865, 1869. Arntz. |. 1027, Marcad6. II. 674. Demante. Il. 567. Aşa dar, proprietarul fondului dominant care mar esercita 30
de ani dreptul principal al servituţei și lar lăsa să se stângă prin
neus, ar perde în același timp drepturile accesorie care par f

acordate

de cât pentru esercitarea

celui

dintăi,

chiar

când

el

le

ar fi esercitat tot timpul necesar pentru a prescrie: accessio cedat
principali. Maread€. loco cit. Mourlon. L. 1869. Demol. XIL 1025,
Vedi și supra, p. 157,nota 2 şi L. 17. Dig. VIII. 6, unde se dice: „Labeo
ast: sihis qui haustum habet, per tempus quo servitus amittitur, ierit
ad fontem, nec aquam hauserii, iter Quogue cum aiisisse.*
*) Savigny. System des heutigesi rdmischen Rechts. VIII. $ 368.—Pasquale

Fiore

observă

însă

cu multă

dreptate

că

pentru

a şti dacă

un drept este cârmuit de legea personală sau de acea teritorială,
trebue a se avea în vedere fiecare drept în deosebi. (Diritto internazionale privato, p. 290.) Comp. Laur. Drept înternaț. VII. 300 urm.
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Străinii n'ar putea de asemenea să stabilească în Romănia servituți
din acele care ar fi contrarie ordinei publice, pentru că interesul
privat este în tot-deauna subordonât interesului general. !)
(Art,
5, 620 şi 968.)
„Destinația proprietarului fiind o convenţie tacită pe care legea Destinația

o asemălueşte în totul convenţiunei esprese,
personal, fiind că faptul juridic este același.

statutul va fi toţ Îi. Art. 626.
Străinii sunt deci

liberi de a stipula, conform legei lor naţionale, că destinaţia proprietarului nu va da naștere la servitute. Cestiunea de a se şti,

în asemene caz, dacă părţile au înţăles a se referi la legea
lor
naţională sau la legea lor teritorială atârnă de voința lor,
care

se va aprecia în mod suveran
Drept înternaționul. VIL. 304.)

de instanțele

de

fond. (Laurent.

Servituţile continue şi aparente mai pot; încă fi dobângite prin bresoripție.

usucapiune. (Art. 623.) Această usucapiune este de ordine şi de
interes public, pentru că, după cum se esprimă Gaius, ea este o

necesitate spre a pune capât incertitudinei care domneşte
asupra
dreptului de proprietate.?) Societatea având deci interes
ca pres-

cripția să consolideze posesiunea,

că statutul

urmare

care

cârmuește

nu mai remâne

aplicabil proprietarilor străini, ca și

ar fi legea

lor personală,

nici v îndoeală

prescripţia imobililor este real, Şi prin

pentru

că este de

Românilor,

ori care

princip ca orice lege

de interes social ţine în frâu statutul personal al străinilor. 3)

90

Despre servituțile

a

naturale care derivă din. situațiunea locurilor. (Art. 578 urm.)

Servituţile naturale sau fireşti care sunt opera naturei sunt,
în
princip cârmuite de legea, situaţiunei bunurilor, fiind că
ele isvo-

r&sc tocmai din. această

situațiune.

Astfel,

toate fondurile infe-

rioare, fie chiar şi acele ale străinilor, sunt supuse a primi
apele
ce curg

fireşte

din

locurile

superioare,

fără

ca mâna

omului

să

fi contribuit la aceasta. (Art. 578.) Străinii proprietari de
fonduri
inferioare nu vor putea deci invoca legea. lor personală, care
ar î
1)

Comp. Laurent. Drept internațional. VII. 302.— Astfel, străinit
mar putea să invoace statuţul lor personal pentru a face o privată
sau a clădi
un cămin
ori o vatră, o ferărie,

un cuptor sau o

sobă fără

a ob-:
serva disposiţiile Art. 610, pentru că aceste disposiţii sunt
edictat
e
întrun interes public, Vedi supră, p. 100, nota 3 şi
101,
nota
1.
2) „(Quod ideo receptum videtur ne rerum domini
a diutius în incerto
essent“. (Gati Instit. IL. Ş 44.)
IE
2) Comp. Laurent. Drept internaţional. VIII. 224 urm. 232
urm.—Străinul
proprie

tar în Romănia va putea deci să invoace față
cu un
alt străin prescripţia pentru dobândirea unei servituţi
continue și
aparente, chiar dacă aceste servituți mar putea fi stabilit
e prin a-

tare mod după legea lor națională,
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contrarie în această priviuţă, pentru
naturei.

1

310.)

|

E

sau

esercițiul

dreptului

de

proprietate?

aplica, acestei

obligaţiuni

priucipiile

care

cârmuesc

materia

servituţilor. Statutul acestei obligaţiuni este însă real, pentru că
grănițuirea este privitoare la proprietatea teritorială, de vreme
ce ea are de obiect garantarea proprietăţei contra usurpaţiunilor
dilnice care se comit între vecini. (Laurent. op cit. 306.)
Străinii proprietari în Romănia n'ar putea de asemene să invoace legea lor personală pentru a nu se împrejmui (Art. 585),
de vreme ce dreptul de împrejmuire fiind o consecință a drep-

tului de proprietate

feodale
Ast. 581.

VII.

Astfel, grănițuirea proprietăţilor vecine (Art. 584) nu este o
servitute, ci o obligație impusă tuturor proprietarilor, care are de obiect asigurarea proprietăţei fie căruia, de unde resultă că nu se

poate

Art. 585.

că această sarcină este opera

Drept înterhațional.

Ce trebue să decidem în privinţa drepturilor pe care legea impropriu le numește servituţi naturale, și care nu sunt de cât consecinţa

Ant. 584.

(Laurent.

Tot

pentru

din Romănia
cursul,

şi avend

de scop

abrogarea

unei

servituţă

(vegi supră, p. 46) este de ordine publică. (Laur. VII. 307.)

când

aceleaşi

motive,

un

proprietar

străin

a unui isvor

n'ar putea, în temeiul legei sale personale, să'i schimbe
acest isvor

ar da

apa

trebaitoare

locuitorilor

unei

comuni, unui sat sau unui cătun (Art. 581), pentru că şi această
servitute este teritorială, şi ca atare, de interes public.(Laur. VII.308.)
Art, 582.
Statutul care cârmuește întrebuiuţarea apelor nenavigabile şi
ueplutitoare (Art. 582) este tot real şi de ordine publică, şi ca
atare, obligă pe toți proprietarii mărginași, fără nici o deosebire
de naţionalitate, şi fără ca străinii să, poată invoca legea lor personală, pentru că fie care Stat are o putere suverană asupra apelor care se găsesc pe teritoriul seu. (Laurent. op cif. VII. 309.)

3% Despre servituţile legale.
,

Ant. 587.

1” Servituţi

legale

de

utilitate

publică.

(Ari. 586 urm.)

: Sarcinele statornicite de lege în interesul Statului sau al comunelor, pe care leginitorul impropriu le numește servituți legale
(vedi supră, p. 8 și 52 urm.), au de obiect: 10 cararea sau potica pe lângă marginea riurilor navigabile sau plutitoare pentru
conducerea vaselor; 20 construcţiunea sau reparaţiunea dramurilor
|
sau alte lucrări publice ori comunale. (Art. 587.)
Legi speciale. Afară de aceste sarcini, singurile despre care vorbeşte Art.
587, mai sunt și altele care sunt impuse prin legi speciale tot
|
întrun interes public. (Vedi sapră, p. 52, nota 2.)
atealitatea „Toate aceste sarcini sunt reale, pentru că ele grevează fondurile în mâna ori cărui posesor; ele nu sunt însă adevărate servituți, pentru că, departe de a constitui o modificaţiune a, pro-

DESPRE

NATURA

STATUTULUI

SERVITUȚILOR.

-

|
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prietăţei și o derogaţiune la dreptul comun, ele apasă din contra
asupra tuturor fondurilor şi formează dreptul comun al proprietăţei.
|
Din faptul că aceste sarcini sunt de interes general resultă că Ordine, pulegile care le înființează sunt de ordine publică, aşa în cât nu se
poate

deroga

Aceste

!a ele prin

convenţiuni

sau

sarcini fiind teritoriale prin

muite de statutul real, puţin importă
mise de legea proprietarilor străini.)
2"

Servituţi

legale
a.

Comunitatea

este

de

utilitate

Despre comunitate.

de interes

dacă

ele

particulare.

sunt
sunt

deci cârsau

nu

ad-

|
privată.

(Art. 586, 598.)

(Art. 590 urm.)

general;

nu va atârna de statutul real de

dispositiuni

esența lor

însă cu toate

cât în

acestea,

ea

disposiţiunile de ordine

publică pe care legea le ar impune părţilor contractante.
Stabilirea comunităţei este în princip voluntară, adecă conven-

țională. Vecinii cari statornicesc comunitatea unui zid, sunt liberi
de a stabili condiţiunile ce ei cred de cuviinţă. In această ordine
de idei, nu poate să fie vorba de statutul real, fiind că legiuitorul
nu impune

nimic

părților interesate. Comunitatea

atârnând în totul

de voinţa vecinilor, se vor aplica: deci în specie principiile care
cârmuesc materia convenţiunilor. (Laurent. op. cit. VIL. 321.)
Dar dacă doi vecini ar conveni ca zidul pe care ei Pau clădit
cu cheltueala comună să nu fie un zid comun, ci o coproprietate
fără indivisiane silită, asemene convenţie n'ar fi validă, cel puţin
după Laurent (op. ciţ. VII. 322), chiar dacă ea ar fi permisă
prin legea. naţională a părților contractante, pentru că legiuitorul
voeşte întrun interes public ca, indivisiunea care resultă din comunitaţe să fie silită. Așa dar, comunitatea va atârna de autonomia părţilor de câte ori numai interesul lor va fi în joc; ea va

atârna din

contra
de

statutul

real

sau

teritorial

de

interveni în causă interesul public.

câte

ori va

Imprejmuirea silită nefiind însă după părerea noastră de ordine Imprejmarire

publică, nimic n'ar împediea pe doi străini dea conveni, conform ” 600. legei lor naţionale; ca înălțimea zidului să fie mai mică de cât
acea prescrisă de Art. 600, sau chiar ca îngrădirea să nu aibă
ființă de loc în orașe și în suburbiile lor. 2)
Tot

astfel,

conform

nimic

n'ar împedica

statutului lor personal,

nitatea unui zid, 3)

pe doi

străini

la dreptul de

de

a

renunţa,

a dobândi

comu-

') Laurent. Drept internațional. VII. 318. Rocco. Delle legyi delle
Due Sicilie, p. 123. P. Biore. Drept internaţ. p. 296. Brocher. Id.71.

*)

Veţi

supra,

p. 50, tecstşi nota

5.—Contră.

Drept internațional. VIL. 323, 324.

3) Vedi

supră,

p. 78 teest şi nota

Drept internațional. VII. 325.

6.—Contră.

Laurent.

VII.

498 şi

,
Laurent.

VIL.

506

Și

Art. 598.
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CODUL

CIVII.—CARTEA

b.

U.—TIT.

1V.—CAP, UIl.—DREPT INTERNAȚIONAL,

Despre vederi și Duanină.

(Art. 611 urm.)

Am văgut supră, p. 104, nota 1,că prin vedere se înțălege o
gaură sau o fereastră prin care primim aerul şi care este în acelaşi timp destinată a ne da o privală pe fondul vecin, pe când
lumina are

de scop

numai

luminarea

Şi aerisirea

apartamentelor,

fără a ne procura nici o vedere pe fondul altuia.
Legiuitorul nostru neprevădând nici o mărginire a dreptului
de proprietate de cât în privința ferestrelor de vedere care dau
o privală asupra fondului vecin, și libertatea proprietăţei fiind
regula comună, proprietarul poate să deschidă ferestre de lumină
la ori ce depărtare şi la ori ce înălțime a zidului, şi chiar pe
linia de despărţire a proprietăţei sale. (Vedi suprâ, p. 115.)
Cât pentru ferestrele care procură o vedere pe fondul veciu,
legiuitorul hotăreşte în interesul comun al vecinilor distanţa la
care ele pot să fie deschise, care distanță variază după cum ferestrele sunt drepte sau oblice. (Art. 612—614.) .
Această mărginire a dreptului de proprietate având de obiect
interesul comun al vecinătăței este de ordine publică, şi ca atare,
atârnă de statutul teritorial, care va. predomina statutul personal
al proprietarilor străini, pentru că fie care legiuitor este în drept
de a reglementa în aşa, mod proprietatea în cât ordinea publică
să nu fie periclitată. 1)
')

Laurent. Drept internaţional. VIL. 331.—Din cele mai sus espuse
vesultă că un proprietar francez sau italian va putea să deschidă
în Romănia ferestre de lumină, fără a observa -nici o depărtare,
deși atât codul francez cât şi acel italian regulează prin anume
disposiţiuni modul facerei şi înălțimea acestor ferestre. (Comp. Art.

676, 677 Cod. Fr. Art. 584, 585 Cod. Ital.) Vedi și supră, p. 115.

CARTEA A TREIA,
După ce s'a ocupat în cartea întăi despre persoane, ear în
cartea a [I-a despre drepturile ce persoanele pot să aibă, asupra

Divisiune.

lucrurilor, legiuitorul părăsind de astă dată împărțirea Institutelor
lui Justinian, în loc de a vorbi în cartea III-a despre acțiuni,
tratează, despre diferitele moduri prin care se dobândește şi se
transmite proprietatea şi despre alte drepturi asupra lucrurilor. ')

Despre diferitele moduri prin care se dobândește și se transmite proprietatea!) și despre
celelalte drepturi asupra lucrurilor. î)
Disposițiuni generale.

A dobândi va să dică a deveni proprietar sau stăpân, dominus. Pobândive,
- Corelativul cuvântului dobândire este deci înstrăinare.
A înstrăina va
să dică a face pe altul stăpân: rem suam alienum facere.
Modurile de dobândire pot fi împărţite: 10 în originare şi de- Impărțirea
rivate;

20 în moduri

de a

dobândi

cu

(lucrativ); şi 39 în moduri de a dobândi
cu titlul particular ori singular.
5)

fitilul oneros. sau gratuit dobândire.

cu fitlul

Vedi Tom. [. p. 124 și Tom,Il. p. 327.—Codul

în patru

cărți;

cartea I tratează

despre

universal sau

Olandez se împarte Cod Olandez

persoane, „cartea

a II-a

despre bunuii, cuprindând moștenirile, testamentele, amanetul, privilegiile şi ipotecile ; cartea a III-a tratează despre obligaţiuni şi
contracte;

*)

ear cartea a IV-a

se ocupă

despre dovedi şi prescripţie.

Cuvântul proprietate fiina luat întrun sens general, cuprinde și
creanțele, așa în cât cuvântul Bunuri ar fi mai nemerit.
2) Rubrica noastră nevorbind de cât de modurile prin care se do- Critica rubândește proprietatea este inesactă, de vreme ce cartea a Ill-a — bricei.
cuprinde toate raporturile civile care pot să esiste între persoane
și lucruri. Rubrica codului Italian, pe care am reprodus-o întocmai, este deci mult mai esactă. Cartea a III-a ar putea încă fi intitulată : despre modurile prin care se poate deveni proprietar sau creditor.
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CODUL

pi

Moduri ori-

Modurile

ginare și de-

CIVIL.—CARTEA

de dobândire

NI

sunt

III. --GENERALITĂȚI.

originare,

când dobândim

proprie-

|v
tatea unui lucru care wasp fost a nimărui
(Art. 645); ele sunt
derivate, 1) din contra, când proprietatea, se transmite de la o
persoană la alta. (Art. 644.) Astfel, ocupațiunea este un mod de
dobândire originar (ucguisitio originaria), ear vândarea, moștenirea,
dăruirea, un mod derivat (acguisitio derivativa.)
Moduri cu
Aa:
.
4
sa
:
titlul
oneros
Modul de a dobândi
este cu titlul
oneros, când
se dă în sehimși gratuit. bul lucralui primit o valoare oare care; el este cu titlul gratuit,

rivate,

din

contra,

când

se primește

un

lucru

fără

a

se da

nimic

în

schimb. *) Astfel, vendarea este un mod de a dobândi cu titlul
oneros, ear donaţiunea, cu titlul gratuit.
Moduri cu
Modul de a dobândi se qice cu titlul universal, când dobândim

0

cula.

universalițate de bunuri, ear

gatul

singular

este

un

mod

(Art. 888, 894, 899.)
Modurile

de a

Calimach.

Deosebiriîntre modul de

gobândire cn
și acel cu titlul gratuit.

1)

„Câștigăm

proprietatea

bunurilor

stăpânirea nu

lucruri, dice Art. 414

de dobândire

|

dobândi

Art. 644.—Proprietatea
Ant. 4l4cod.

nu numai un obiect

determinat;

el este din contra cu fitlul particular sau singular, când dobândim
numai unul sau mai multe obiecte determinate. Astfel, moştenirea
ab intestat este un mod de dobândire cu titlul universal, ear lecu

titlul

enumerate

se dobândeşte

numai a driturilor, ei

din codul

Calimach

particular. 2)

(314

de lege.

și transmite prin
și

a

trupeştelor

Austriac),

sau ne-

mijlocii, adecă când luăm întru a noastră stăpânire lucruri sau
drituri ce mau nici un stăpân, ori mijlocit, adecă când ne însuşim
vre un drit sau vre un lucru ce se cuvine altuia.“ Vedi şi Art.
415, 491 şi 568 din același codice (315, 381 şi 423 cod. Austriac).
2) Deosebirile de căpitenie între actele cu titlul oneros și acele cu
titlul gratuit sunt următoarele: 10 vândarea, schimbul fiind con-

tracte consensnale (Art. 1294, 1295 și 1406), dovada poate să fie
făcută prin acte autentice sau private (Art. 1171, 1176 urm.), prin
mărturisire (Art. 1204 urm.), jurământ (Art. 1207, urm.), și chiar

prin marturi, în casurile permise de lege (Art. 1191 urm.), pe
când donaţiunea fiind din contra, un contract solemn, nu poatefi do-

vedită de cât prin un act autentic. (Art. 813 și L. din 1 Sept,
1886. p. autentificare.) Tot astfel, testamentul nu poate fi dovedit
de cât prin un act scris (Art. 858 urm.), testamentele verbale sau
nuncupative (cu limbă de moarte), care erau permise sub codul
Calimach (Art. 745—747, 785), ne mai fiind admise astădi. Testamentul în acest sens este deci un act solemn. 20 Donaţiunile pot;
fi făcute între soți (Art. 937 urm), pe când vândările sunt în
princip oprite (Art. 1307); 30 Pot să dispun de toată averea mea prin
acte cu titlul oneros, pe când nu pot dispune cu titlul: gratuit de
cât într'o limită oare care. (Art. 841 urm.) etc. Comp. Mourlon.Il. 3.
3) Moștenitorii universali sunt obligați a plăti datoriile autorului lor
" (Art, 655, 893, 896), pe când moștenitorii particulari n'au această
îndatorire. (Art. 909) Această regulă sufere însă escepțiune în
casurile Art. 316. Vegi Tom. 1. (partea II) p. 362.

MODURILE

succesiune,

DE

A DOBÂNDI

prin legate,

prin

PROPRIETATEA. —ART.

convenţiune

și prin

644—649,

tradiţiune.

(Art. 480,

645, 650 urm. 800 urm. 942 urm. C. C. At. 711 C. Tr.)
Art. 645.—Proprietatea se mai dobâdeşte prin accesiune

porațiune,

prin prescripţiune,

prin lege

şi

307

san incor-

prin ocupațiune.

(Art,

123,

477,

647,

285, 338, 477, 482 urm. 502, 680, 1837 urm. 1909 C. C. Art. 712 C.Fr.)
Art. 646.—Bunurile

652,

Art. 647.—Sunt

fără stăpân

sunt

C. Fr)

713

C. C. Ast,

680

bunuri

ale

Art. 648.—Facultatea

seu fond;

și al căror use

felul întrebuințărei

lor. (Art.

de a vâna, sau de a păscui este regulată prin
647

C. C. Art.

102

Art, 649.—Proprietatea unui tesaur este

propriul

(Art.

1) care nu aparţin nimărui

comun tuturor.—Legi de poliţie regulează
476 C. C. Art. 714 C. Fr.)
legi particulare. (Art. 480,
Art. 715 C. Fr.)

Statului.

dacă tesaurul este

pe din două între cel ce

l'a descoperit

L. Pol.

rurale

a aceluia

găsit în fond

și între

ce

Pa

străin,

-

din 1868.

găsit

se

în

împarte

proprietarul fondului,

Tesaurul este ori ce lucru ascuns sau îngropat pe care nimine nu poate
justifica că este proprietar şi care este descoperit printr'un pur efect ai

asardului.

2) (Art. 489, 538 C. C. Art. 716 C. Fr.)

Modurile de a dobândi proprietatea sunt următoarele : 1% mMOştenirea 4 infestat (Art. 659 urm); 20 donaţiunile între vii şi
testamentele (Art. 800 urm.); 30 convenţiunile (Art. 942 urm.)
4* tradiţiunea ; 5" accesiunea sau iocorporaţiunea (Art. 482 urm.);
6” prescripția sau usucapiunea (Art. 1837 urm.) 70 legea (Art.
123, 285, 338, 485, 502 etc.). și în fine, 8 ocupațiunea. (Art.
645,

647—649.)

bună credință
485), însă

Perceperea

strămută și

asemene

fructelo»

ea

achisițiune

de

cătră

un

proprietatea

acestor

nu

un

constitue

mod

posesor

fructe

de

(Art.

a parte, de

vreme ce derivă din lege. (Demolombe. XII. 15.)
1 MoşteniMoștenirea ab intestat este un mod derivat, mijlocit, după cum rea, ab în-

se esprimă

Art. 414

tatea. Toate bunurile
drept

moștenitorilor

Proprietatea

testamente,

din

codul Calimach,

și datoriile
sei din

de

a

defunctului

dobândi

proprie-

sunt transmise de

momentul deschiderei moştenirej.

|
2% Donaţiuni

se mai dobândeşte încă prin daruri între vii șifi testamente

prin legate,

2) dice Art. 644. Vedi

esplic.

Art. 800

urm. Tecstul nostru nu vorbește de donaţiuni, cuprindendu-le între

'convenţiuni, căci donaţiunea este un contract. (Art. 814.)
3 ConvenţiConvenţiunile -sau contractele strămută încă proprietatea de la
mi:
')

'Pecstul francez intrebuinţează cuvântul lucruri în loc de bunuri.
Veţi înfră, p. 210, consecinţa acestei schimbări de redacţie.
?) Tecstul Art. 649 este reu redactat, căci cuvintele de la urmă nu
Inesactitate
se referă la definițiunea comorei, ci numai la determinarea drep- de tecst.
tului găsitorului străin. Cuvintele subliniate cu care se sfârșește
Ant.

649

ar trebui

deci să figureze în $ 1, ear nu în $ 2al

tecs-

tului. Astfel este redactat Art. 714 din codul Italian. Vedi înfră, p. 217. Ar6. 785 C
3
i
,
od
) „Darul ce se lasăpicui-va prin
testament sau codicil
se numește Cajimach.
legatum (danie), dice Art. 785 din codul Calimach, ear acel ce lasă

" danie se numește legator, şi acela căruia se lasă se dice legatariii.“
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CODUL CIVIL. —CARTEA

11. — GENERALITĂȚI. — ART, 644-—649.

unul la altul și proprietatea se dobândește prin singurul efect
al
convenţiunei, fără tradiţiune, când convenţia are de obiect un lucru
determinat în individualitatea sa.
(Art. 971 şi 1295.) Convențiunea n'ar strămuta însă proprietatea, fără tradiţie, când ar
avea
de obiect un lucru determinat numai în specia sa, de esemplu
un
„cal în genere, sau atâte pogoane de pământ din cutare district.

4 Tradiţiane.

'Tradiţiunea este transmiterea voluntară a posesiunei unui lucru

de la o persoană

la alta.

(Comp.

Art.

568

și urm. din codul Ca-

limach, 423 urm. Austriac.) Ea strămută proprietatea numai atunci
când convenţia are de obiect un lucru nedeterminat în individ
ualitatea, ci numai în specia, sa. Așa de esemplu, dacă mam
obligat a da un cal, fără a determina anume care cal, creditorul
nu
va dobândi nimic pănă la tradiţiunea, calului care singură
va de-

termina

d Accesiune.

6" Preserip-

mod

de achisițiune

a perdut

însă. astăţli

Proprietatea se dobândește prin accesiune 'sau incorporațiu
ne.
Accessio cedat principali. Vedi Tom. IL p. 469 urm.
dobândi proprietatea. Vedi esplic. Art. 1837 urm.
Proprietatea se dobândeşte încă în virtutea legei î) (îpso
jure,

Deosebire intre dreptul

:) Este de observat că în dreptul roman şi în vechia noastră legislaţiune
(Art. 570, 571 Cod. Calimach), contraetele produceau

numai
o obligați
fără a transfera propriet
Vii une, Ac
i atea. n „ Traditionibus et usu-

Roman acȘi
dreptul
tual.

capionibus

dominia

rerum,

uon

nudis pachis transferuntur.* (L. 20.

Cod. Lib. II. Tit. 3.) Astfel, cumpărătorul devinea numai creditor
al lucrului vândut; el nu devinea proprietar de cât prin tradiţiunea
obiectului, pe când, după principiile legei actuale, strămutarea pro-

Deosebire de
redacție de

la cod ului

redacţie de
la codul fran-

Acest

Prescripţia achisitivă sau usucapiunea este şi ea un mod de a

"e
70 Lege.

Deosebire de

obiectul.

mult din însemnătatea sa de altă dată.?) (V. şi Art. 972 şi 1909.)

prietăţei lucrului determinat are loc înainte şi independent de ori
ce tradițiune. Cumpărătorul devine deci și creditor și proprietar
al lucrului vândut, și tradiţiunea servește “numai a'i pune obiectul
la disposiție pentru a se servi de el.

Trebue să mai observăm că tecstul nostru este mai corect de
cât acel francez, căci Art. 644 prevede că proprietatea se
dobân-

deşte prin convențiune, ear nu prin efectul obligaţiumnilor, după cum

|

în mod inesact se esprimă tecstul francez. Redactorii codului
Român au ținut deci samă de critica autorilor francezi, Comp. Macad6. IL. 4. Mourlon. IL. 8. Demante. III. 5 bis II]. Boileuzx.
III.
p. 5. Comp. și Art. 710 din codul Italian care, ca și al nostru,

vorbește de efectul convențiunilor.

2) Nici codul Italian, nici acel francez

nu vorbesc de

tradițiune,

Laurent dice că în dreptul francez, tradiţiunea nu mai este unşi
mod de strămutare a proprietăței. (Ante-proiect. III. p. 216.) Art.
644 din

codul nostru vorbește însă despre tradiţiune, ca și Art,
639 din codul Olandez.
2) Și Art. 1150, 1151 din codul Calimach (859, 860 Austria
c) prevăd
anume dobândirea fără mijiocire prin lege a drepturilor persona
lnice asupra lucrurilor.—Art. 645 prevede anume legea între
modurile de dobândire a proprietăței, pe când aceasta nu se
prevde
formal nici în codul francez, nică în acel Iatalian, nici în acel
Olandez.

MODURILE

DE A DOBÂNDI

PROPRIETATEA.—ART,

644—649.

209

tacito jure), de esemplu în casurile Art. 123, 285, 338,
477,
502, 646, 680, ete.
Astfel, în puterea legei, Statul este proclamat proprietarul
bunurilor care n'au stăpân î) (Art. 646) şi a moștenirilor
vacante.
(Art. 652 şi 680.) Se înțălege însă că aceste disposițiuni
nu sunt

Art. 646,
477.

aplicabile de cât la imobile şi la aniversalitățile de
mobile, adecă
la mobilele care provin de la persoanele moarte fără
moştenitori,

sau a căror
pentru

moștenire

lucrurile

a fost

mişcătoare

lepadată de acei în drept.

individuale

ele devin proprietatea primului
In fine, ultimul

mod

de a

care

nu

aparțin

ocupant. 5) (Art. 645,
dobândi

proprietatea,

nimărui

sunt

?) Cât

!

nimărui,

647-649.)

pe -care

Art, 8 Ocupaţie.
645 îl prevede anume, 4) este ocupaţiunea.
Ocupaţiunea 'este un mod originar de a dobândi propri
etatea Definiţie.
unui lucru care nu aparţine nimărui (res nullius). Ea
consistă în
luarea în posesiune a acestui lucru5.)
Lucrarile

care

nu aparțin
_

deci. ale

primului

o- Ocupaţia i-

”

MObiiilor.

') Şi moştenirile lepădate san părăsite pro derelicto aparţin
tot Sta- Lucruri pătului. (Art. 477 și 646.) Laurent. VIII. 460.—Art. 510 din
codul
răsite.
Calimach (386 Austriac), urmând în această privință dreptul
roman, atribue din contra primului ocupant lucrurile mişcăto
are părăsite cu bună voe de cătră proprietarul lor: „Pro derelicto
vrem a

domino habitam si sciamus, possumus adaquirere.“ Pr. (L.
2. Dig.
Lib. 41. Tit. 7.) Vegi şi Iustit. $ 47. Lib. 2. Tit, 1.
,
*) Demolombe. XIII. 18. Duranton. IV. 269.—Art. 477 este
deci ine- Inesactitate
sact şi prea general când dice că toate bunurile fără stăpân
cuvin Statului. Apoi, litera Art. 646 cuprinde şi o contradicere, se de tecst.
căci

nu se poate dice că bunurile care n'au stăpân aparțin cui-va,
fie
chiar Statului.
*) Laurent. VI. 39. Marcade. IL. 396. Vedi și Tom.II a.lucrăr
ei noas„tre, p.423,
Art. 640

nota 4. „Lucrurile mobile care nu aparțin nimărui, dice

din codul

Olandez,

devin

proprietatea

La Romani, toate bunurile fără stăpân,

parţineau

primului ocupant.

Vedi

legiie

citate.

nota 4. Vedi şi Art. 497 cod. Calimach (381

Partea

II, Cap. 1, cod.

Caragea, unde

primului ocupant.“

fie mobile

se (lice:

sau imobile, a-

Tom.

II,

Austriac) și

p.

423,

Art, 1

„oră ce lucru

nu este
__al nimărui, acela se face al celui ce va apuca săl ea
înțăi
|
*) Codul francez consacră implicit dreptul ocupaţiunei în mai
multe Deosebire de
„anticole, fără însă a o prevede anume între modurile
de
re redacţie de
a proprietăţei. Codul Italian o prevede din contra, având dobândi
un
întreg asupra acestei materii. (Art. 711-7 19.) Codul Olandez titlul codul îran(Art.
”
639) menţionează de asemene ocupațiunea sub numele
de
apropriațiune sau însușire, foeeigening.
|
5) „Asupra lucrurilor
(381

Austriac),

nestăpânite, dice Art. 497 din codul Calimach Art. 497, 498
se întemeează titlu pe fireasca slobozenie ce are
Cod. Cali-

fişte-cine de a le tan în

codice auaogă:
supt

a sa putere

„capu,

să-i

câştig

Pe

Ele vota

un lucru nestăpânit,

cu scop

DR ui e cojagi
teal
2 i ceia ia Sineva
de

ai

întrebu

ința
ca un proprietar.“ „Quod enim nullius est, id vatione
naturali, occupanti conceditur.* (L. 3. Pr. Dig. Lib. 41. Tit,
1.)
14
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cupant; aceasta se înţălege însă numai pentru lucrurile mișcătoare,
precum animalele sălbatice, peştele, plantele care cresc în marea
ete,, căci această regulă nu mai este, după cât am văgut, aplicabilă la imobilile care wau stăpân, de vreme te ele se cuvin

Statului în basa Art. 477 şi 646. (Vegi și infră, p. 214.)
Ocupațiunea

e privitoare:

10 la lucrurile

a căror

us e comun

tuturora (Art. 647); 20 la vânat şi la păscuit (Art. 648)); 30
la invenţiune sau găsire, și în fine, 40 la lucrurile luate de la inimici în timp de resboiii (occupatio bellica).
I. Despre lucrurile a căror

us e comun tuturora. (Art. 647.)

Sunt lucruri care nu aparțin nimărui, 5) pe care Justinian le
numeşte comune (res communia ommnium), precum sunt: aerul, lu-

mina,
Lucrurile comunc despre
care vorbeşte
Art, 647.

Controversă,.

marea,

apa

curgătoare

ete., şi a căror

folosință şi us

nici

Statul nu poate să le oprească, căci usul lor aparține tuturora.2)
Majoritatea. autorilor susțin că de aceste lucruri a înțăles a
vorbi Art. 647.5) Laurent însă susține că acest tecst a înţăles a
se referi la lucrurile publice (que in publico usu habentur), care du-

pă Art.

476

fac

parte

din

domeniul

publie

şi a

caror

us apar-

ține tuturora, fără a fi susceptibile de o proprietate privată, precum sunt: drumurile, riurile navigabile sau plutitoare ete. Cestiunea la noi este şi mai îndoelnică, pentru că tecstul nostru întrebuinţează cuvântul bunasi în loc de lucruri, care se vede în tecstul
respectiv francez. Dacă legiuitorul
a înțăles a se referi la lucrurile
comune despre care vorbește $ 1 din Institute, ear nu la lucru-

rile publice

despre

care

vorbeşte

Art.

476,

atunci

espresiunea

bunuri nu este nemerită, pentru ca lucrurile pe care Romanii le
numeau communia omnium nu sunt bunuri în înţălesul juridic al
cuvântului, adecă nu sunt susceptibile de a întra în patrimoniul
nostru.*) Faptul deci că legiuitorul nostru a întrebuințat cuvântul
') 'Se poate însă ca cine-va să'şi însușească fragmentele unor lucruri
comune. Astfe], nu mai remâne nici o îndoeală că eu am devenit
stăpân

viu,
*)

prin ocupaţiune

asupra

sau asupra aerului pe care

apei pe care am

lam

scos-o

din un flu-

închis şi comprimat întrun

balon. Demolombe. XIII. 21. Ducaurroy. IL. 383.
„Et quidem naturali jure comnunia sunt omnium

hac:

aer, aqua

profluens, et mare, et per hoc littora maris. Nemo igitur ad litus
maris accedeve prohibetur ; dum tamen vilhis et monumentis et aedificiis abstineal, quia non sunt juris gentium, sicut et mare.“ (Înstit. $ 1. Lib. 2. Tit. 1.)
|
3) Demolombe. XIII. 21. Ducaurroy. Il. 383. Maread€. III. 11. Boileux. III. p. 6.— Contra. Laurent. VI. 1 și Ante-proiect. III. p.
216. Proudhon. Domaine public. 16 şi 204,
*) Prin bunuri se înţălege într'adevăr numai lucrurile susceptibile de
o proprietate, publică sau privată. (Art. 406 Cod. Italian şi 555 Cod.
Olandez.) Vedi Tom. II. a lucrărei noastre, p. 377,
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bunuri în loc de lucruri ne face a crede că soluți
unea dată de
Laurent este singură adevărată la noi. (Comp. Bonac
hi. III, p. 6.)

II. Despre

vânat . şi despre păscuire.

(Art,

648.)

Animalele sălbatice nefiind proprietatea nimărui
devin proprie- 1% Vânare.
tatea, primului ocupant. Aceasta este sensul Art,
648, şi dacă el
ne mână la legi administrative (care la noi nu
esistă 2), aceasta
este uumai
cu scop

de a

pune

în

princip

că legile

specia

le nu
nimicesc regula dreptului civil care consacră dobân
direa proprietăţei prin ocupaţiane. Altfel, el n'ar avea nici o rațiun
e de a fi în secțiunea

de faţă. (Demolombe. XIII. 22.) „Toate fiarele sălbatice
şi pă-

seri, dice Art.

502

din

codul

Calimach,

se

cuvin

de Sau și rănit mai înainte de cătră altul. 3)

apucătorului,

In dreptul vechii francez, înaintea legei de la 1790,
dreptul de a
vâna era reservat numai boerilor (auz seigneurs).
Astăqi, dreptul de

a vâna şi de a păscui este un atribut al propr
ietăţei în acest sens
ca ori ce proprietar poate vâna, şi p&scui
pe fondul seu, putând
1) Venatul
sălbatice

este

un mijloe

de a

dobândi prin ocupaţiune

animalele

Animalele
care trăesc în starea lor de libertate firească
(în lazitate dumesnicite

naturali). Acest mod de achisiţiune nu se aplică deci
la animalele (imblândite)
care, cu toate că sunt
nu se dobân-.
de natură

sălbatică, totuși s'au

îndumesnicit dese prin
Şi au de obiceiii de a se întoarce la, proprietarul
lor, precum cer- cupație.
bii, păunii, porumbii ete, (Comp. Art. 468, 503
C.C. şi 507 cod.
Calimach.) Aubry et Rau. II. $ 201. Demolombe.
XIII. 93. Laurent.
VIII. 440. Toullier. D. II. (partea II) 6. Curtea
din Rennes. D. P.
49. 2. 225. Aceste animale se cuvin apucătorului
după Art. 507 din.
codul Calimach, numa! când ele au perdut obiceiu
l de a se reîn-

o-

toarce la proprietarul lor.

*) Nici o lege specială nu regulează, în adevăr
această materie la noi, Lipsa unei
afară de Art. 102 din legea poliţiei rurale de
că venatul este oprit de la 1 April la 1 Augus la 1868, care dice legă asupra
t pentru tot felul Lacună,
de animale, afară de păserele trecătoare și
animalele stvicătoare
(urși, lupi, mistreți etc.)

care

se pot omori

în ori

ce timp.—Senatul a votat o lege asupra poliției vânatului
încă de la 25 fevruar
1885,
însă această lege, imperios cerută, n'a fost
votată

de Cameră nici
pănă astădi, cu toată stăruința ce am pus în
aceast
ă
privinţă în!
parlamentul român ca, representant al Iaşului.
Vedi în manualul administrativ a] Moldovei,
474 anaforaoa sfatului din 1842 pentru timpul Tom. IL. p. 473 şi Manual advânarea vietăţilor nedumesnice și nestricătoar când este slobodă, a,
e, precum şi anafo-

vaca din 1851 pentru uciderea și împuţinarea
lupilor.
care

Locuitorul
ucidea un lup şi aducea drept dovadă botul
şi
picior
ul drept
de dinainte la isprăvnicie capata o premi
e de 6 sorocoveţi, păstrând și pelea în folosul seu.
5) „Ferae igitur bestie, et volueres, et pisces
, id
fue în terra, mari, colo pascuntur, simulatque est omnia animala,
ab aliquo capta jfuevint, jure gentium statim illius esse încipiunt:
quod enim ante nullius est, id naturali ratione oceupanti conce
ditur.“ (Inst. $ 12.)

”
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să interdică aceste drepturi altora.2) (Comp. Art. 500 şi 503
Cod. Calimach și Art. 712 Cod. Italian.)
|
Ocupaţiunea nn strămută însă proprietătea la vânător de cât
atunci când vânatul a cădut în mâna lui, non aliter guam si ceperis, guia multa accidere solent ut non capias (Instit. $ 13. Lib.
"2. Tit. 1), de unde resultă că cel de al treile care ar fi prins un
animal rănit de altul mar putea fi obligat a'l restitui,?) ceea ce
este conform dreptului nostru anterior (Art. 502 cod. Calimach)
și dreptului Roman ($ 13 Instit. Lib. 2. Tit. 1 şi L. 55. Dig.
Lib. 41. Tit. 1), unde cestiunea era mai înainte controversată. 3)
Vânarea pe
Faptul că vânătoarea a avut loc pe pământul altuia fără voea
locul altuia,
lui, nu împedică pe vânător de a deveni proprietarul animalului
ucis de densul, căci această împrejurare
nu rădică vânatului caracterul seu de res nullius.2) Remâne însă bine înțăles că vânătorul va fi pasibil de daune interese pentru calcarea dreptului de
proprietate. *) (Art. 998.)
|

Perderea, posesiunei.

Proprietatea care se dobândeşte asupra animalelor. sălbatice prin

ocupaţiune, adecă prin luarea, lor în posesiunea noastră, se perde
odată cu posesiunea lor, îndată ce aceste animale 'Şi au redo-

bândit libertatea lor.6)

*) Dreptul de a vâna şi de a păscui aparține și usufructuarului unui

Co,

Caragea

Dreptul

man.

Ro-

fond. (|. 9 $ 5. Dig. Lib. 7. Tit. 1) Aubry et Rau; II. $ 201, p.
211. Demolombe. X. 335. Vegi şi Tom. [L. p. 581, tecst şi nota 2.
*) Aubry et Rau. IL. $ 201, p. 212. Demolombe. XIII. 25. Laurent.
VIIL. 441, 449. Cas. Fr. D. P. 62. 1.449.—Contră. Jud. ocol Schirmeck, D. P. 60. 3. 80 $ 2.—Dar dacă animalul a fost rănit de
moarte, el aparţine
acelui care l'a rănit. Laurent. VIII, loco cif.
3
Jud. Ocol. Bulgnâville, D. P. 60. 3. 80 ŞI.
„5 Vedi şi Art. 1 dn fine, cod. Caragea, Partea II. Cap. I, unde se
dice: „câte sălbatice vânându-le şi lovindu-le şi perdendule din ochii lor, vor cădea în mânele noastre, se fac ale noastre.“
*) Aubry et Rau. IL. $ 201, p. 211. Demolombe. XIII. 23. Duranton.
IV. 279 şi 283. Toullier. D. IL. (partea II) 7. Demante. III. 11 bis
III. Laurent. VIII. 443. „Nec interest, feras bestias et volucres utrum în Suo fundo quisque capiat, aut în alieno.* (Instit. $ 12 4
medio. Lib. 2. Tit. 1.) „Proprietarul unei moșii nu poate lua cu
sila vânatul ce altul a vânat pe moșia lui, dice Art. 503 din codul Calimach ; el are însă voe de al opri să nu între pe moşia
lui cu scop de a vâna.“ Comp. Axt. 712 Cod. Italian.
*) Şi la Romani, proprietarul pe a cărui fond cel de al 3-le ar fi întrat în scop

dea vâna sau de a păscui, putea să esercite contra vâ-

nătorului sau păscuitorului acţiunea aquiliană în daune (L. 28. Pr. Dig.
Lib. 9. Tit. 2) şi chiar acţiunea înjuriarum, dacă el ar fi întrat pe fond
în contra voinţei proprietarului: „Qui in domum akienam invito domino întroirel. quamvis în jus vocati, actionem injuriarum în cum

compelere,

6

Ofilius ait.“ (L. 28. Dig. Lib. 47. Tit. 10.) Comp.
şi $

12 în medio, Instit. [. 2. Tit, 1,

Demolombe.

tele Romane

XIII.

26. Comp.

Art.

504,

citate în Tom. II, p. 444,

|

din codul

nota 2,

ÎN

Calimach și tecs-.

PESCUIRE.—DESPRE INVENȚIUNE SAU GĂSIRE.
Art. 648
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aplică principiile ocupaţiunei și la p&scuire.

Peștele 2* Păscuire.

ca şi vânatul neaparținând nimărui se cuvine primului
ocupant,
şi nici o lege specială nu reglementează la noi acest drept.
„La

mare, la limanuri, la ţermuri, la rîuri mari şi la malurile lor
este
slobodă păscuirea ori cui,“ dice Art. 501 din codul Calimach.
1!)

Ori cine poate deci să păscuească şi
şi în riurile navigabile sau plutitoare.
de

la ori ce

timp

în mare
o

Proprietarii riverani a riurilor nenavigabile şi neplutitoare pot, eEsenire
în
asemene

să păscuească

pănă

la mijlocul

rîului,

putând

chiar vigabile şi

să împedice pe alţii de a esercita acest drept în puterea dreptului nePlutitoa
re.
lor de proprietate asupra acestor rîuri, (Vegi supră, p. 34, nota 3.)
Persoana însă care ar fi păscuit fără drept într'un rîu străin
va dobândi prin ocupaţie proprietatea, peștelui, remănând numai
*

respundătoare

după

dreptul

comun

pentru călcarea proprietăței al-

tuia, căci nu este nici o rațiune de a face vre-o

deosebire între

vânat şi între pește.?)
Remâne însă bine înțăles că p&scuitul ca şi vânatul nu poate Peşte
Sie

să fie un mod de a dobândi proprietatea prin ocupație
de cât
pentru peştele care se găseşte in lazilate naturali. Peştele
'din

”

iazuri, bălți, coteţe, etc. ca şi venatul aflător în locuri îngrădit
e
ne mai fiind res nullius, ci o proprietate privată, acei care ar prinde
asemene animale ar comite un adevărat furt, 3) (Comp. Art.
468,

503 C. 0. şi 309 $ 1 Cod. Pen.)
III.

Invenţiunea
lucru

care

nu

Despre

|

invenţiune

sau găsire.

este un fel de ocupaţiune prin care

aparține

nimărui,

sau

a

dobândim

cărui proprietar

un

este cel

puţin necunoscuţ. Invenţiunea se aplică la lucrurile neinsuf
leţite,
pe când vânatul și păscuitul se aplică la lucrarile însufle
ţite. Iuvențiunea este relativă: 1% Ja lucrurile care n'a stăpân,
fie că

ele. v'au

fost nici o dată

a nimărvi,

fie că ele

au fost

lepădate

pro develicto de cătră proprietarul lor; 2% la lucrurile
perdute
de cătră proprietarul lor; şi 30 la comoară sau tesaur. (Art.
649.)

Tot acolo am vorbit și despre roii albinelor despre care
se 0cupă Art. 505 din codul Calimach (384 Austriac) şi Art.
713 din
codul Italian. Vegişi supra, p. 55, în notă, la fine.
1) „Jus piscandi omnibus commune est în portis fhumin
ibus que.“ (In-

Albine.

stit, $-2. Lib. 2. Tit. 1.) „Cât peşte vom vâna în locuri slobode |
de a vâna, este al nostru.“ (Art. 1 fine, P. IL. Cap. L.
C. Caragea.)
*) Laurent. VIII. 446.—In Francia, din contra, acel
care ar fi păs- Deosebire încuit întrun rîu străin fără învoirea proprietarului nu
dobând
proprietatea peștelui, de vreme ce, după Ant. 5 din legea eşte e codul ]
de la iti î
15 Aprilie 1829, el trebue să restitue valoarea peştelui
păscuit. Această derogaţiune la dreptul comun nu se justifică însă prin
nimic.

3) Demolombe. XIII. 30. Duranton. IV. 215, 276. Faustin Hâlie.
Cod.
Pen.
V. 2033. Bonachi.

UI, p. 7.
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1” Invenţiune relativă! la lucrurile care mau avut nică o dată
stăpân, sau care au fost părăsite de proprietarul lor.
Imeruri care
Lucrurile neînsufleţite care n'au aparţinut nimărui devin promau avut
prietatea
primului ocupant. Astfel sunt: scoicile, mărgăritarii, pestăpân.
trele scumpe, plantele și alte lucruri care se găsesc în mare. !)
Lucruri părăsite pro
derelieto.

Părăsirea
imobililor.

Tot astfel, prin invenţiune

sau

ocupaţiune

devenim proprietar

a

lucrurilor mișcătoare care au aparţinut cui-va, însă care au fost
lepădate pro derelicto de proprietarul lor, precum sunt monedile
sau alte obiecte care se obicinuesc a se arunca în public în dilele
de solemnităţi oficiale sau de serbători private de familie. 2
Dacă sar întâmpla ca cine-va să părăsească un imobil cu in-

tențiune de a abdica proprietatea

(ceea

ce

nu

sa

vădut

încă

în practică) acest imobil va aparţinea Statului, în basa Art. 477
şi 646. (Laurent. VI. 1. Vedi şi supră, p. 210.)
2%

Imvenţiune relativă lei lucrurile perdute
prietarul lor.

Nu trebue să confundăm

lucrurile

perdute

de

cătră pro-

(Epaves)

cu

acele

care n'au stăpân, căci, pe când acele din urmă devin proprietatea
primului ocupant, cele dintăi din contra au un stăpân care păs-

trează proprietatea lor... he “enim
dominorum permanent. (lnstit.
$ 48. Lib.. 2. Tit. 1.) Așa dar, ocupaţiunea nu transferă proprietatea, obiectelor perdute de alţii, de vreme ce acel care lea perdut poate să le revendice de la găsitor. 3) (Art. 1909
$ 2. Comp.
1)

Demolombe. XIII. 56 urm.—, Item lapilli et gemma et cetera, quce
în latore inveniuntur, jure naturali siatim inventoris iuni.“ (Instit,
$ 18. Lib. 2. Tit. 1. şi L.1 81. Dig. Lib. 41. Tit. 2.) (Vegi Ant.
1, Partea 2, Cap. I din codul Caragea.). Vedi şi supră, p. 210.
*) Demol. XIII. 59. Laurent. VI. 1. „ua ratione verius esse videtur
ut, si vem pro dereliclo a domino habitum occupaverit quis, slatim
cum dominum effici. Pro derelicto autem habetur, quod dominus ea
mente abjecerit, ut id rerum suarum esse nollet: ideogue statim donuimus esse desiit.“ (lnstit. Ş 47. Lib. 2. Tit. 1.) Vedi şi Legea 2.
Dig. Lib. 41. Tit. 7, citată supră, p. 209, nota 1.——Art. 510 din codul .
Calimach (386 Austriac) atribue apucătorului toate lucrurile mişcătoare părăsite cu bună voe de proprietarul. lor, şi Art. 511 din
acelaşi codice (388 Austriac) prevede că, la caz de îndoeală, nu se presupune că cine-va a voit să lepede lucrul seu. „Cu atât mai vârtos,
adaogă Art. 512 din același codice (388 în fine, Austriac), se o-

preşte ori și care ași însuşi

aceste nu se socotesc părăsite.*

lucruri din stricarea corăbiei, căci

2) Laurent. VIII. 463. Demol. XIII. 71, Mourl.

IL. 16.

mișcătoare perdute vom găsi, dice At. 2, P.
vagea; de nu se va găsi stăpânul lor pănă în
se fac.“ Comp. și Art. 521 cod. Calimach (392
din codul francez prevede că drepturile asupra

„Câte

lucruri

II, Cap. I, Cod. Catrei ani, ale noastre
Austriac. )—Ant. 717
acestor lucruri, ca

DESPRE INVENȚIUNE SAU GĂSIRE.
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şi art. 327, 328 din codul penal, după care acel
lucruri străine poate după împrejurări fi condamnat

care găseşte
pentru abus

de încredere, 1) soluţiune care se vede admisă şi de Art. 5922
din codul Calimach corespundător cu Art. 393 din codul Austriac.)
şi asupra

acelor aruncate

în mare

pentru

lor. La

noi, în lipsă de tecst,

uşurarea,

corăbiei,

guce

în tempestate maris, levande navis causa, ejiciuntur (lnstit. $ 48.
Lib. 2. Tit. 1), se regulează prin legi speciale, disposiţie care n'a fost
reprodusă de legiuitorul nostru —Art. 513—526 din codul Calimach
(389—397 Austriac) și Art. 715—718 din codul Italian cuprind
mai multe disposițiuni asupra lucrurilor perdute şi a îndatorirei de

a le restitui proprietarului

tarul lucrurilor perdute va avea drept

să le

proprie-

revendice, dovedind

proprietatea sa, plătind bine înțeles găsitorului cheltuelele făcute
de dânsul pentru publicare, conservarea sau hrana, lucrului, dacă
e
vorba de un animal (Argum. din Art. 991), şi chiar recompensa
ce

ar fi promis. (Argum. din Art. 942 şi 969.) „Proprietarul unui lucru
găsit se îndatoreşte au plăti cuviincioasele cheltueli făcute pentru
lucrul seu, dice Art. 518 din. codul Calimach (391 Austriac); ear
găsitorul lui de va cere colacul seu, săi dee o a decea parte din
obicinuitul preț a lucrului, de va face pănă la 10,000 lei (vechi),
ear trecând peste preţul acesta, să i se plătească pentru tot prisosul 5 9.“ Comp. și Art. 718 din codul Italian, care prevede
o re-

compensă pentru toate casurile.
Găsitorul unui lucru nu devine deci proprietarul lui prin ocu- Dobândire
a
paţie, ci numai prin prescripţie, dacă proprietarul n'a esercitaţ eruluă
ei
acţiunea, în revendicare în tot timpul cerut de lege pentru a pre- crigție.
Do

scrie. După

codul

Caragea, găsitorul

prescrie, fără nici o distincţie,

proprietatea lucrului găsit prin trei ani, ear după codul Calimach,
(521) prin trei ană -de la publicare, pentru lucrurile mișcătoare, și
prin un an, conform obiceiului pământului, tot de la publicare,
pentru lucrurile de sineşă mişciitoare (moventia), precum animalele.
(Comp. Art. 392 in fine și 1466 Cod. Austriac.) Astădi, din contra, mi
se pare

că găsitorul

nu va prescrie

proprietatea

lucrului

găsit 'de

cât prin 30 de ani de la găsire, căci Art. 1909 $ 2 nu apără pe
posesorul lucrului perdut contra revendicărei din partea adevăratului proprietar prin

termenul

de trei ant

de cât atunci

când

el

are un titlu și este de bună credinţă, şi în specie, nu esistă nici
una, nici alta. Comp. Demol. XIII. 71. Laurent. VIII. 463. Mouilon.
II. 16. Troplong. Prescription. II. 1049. Demante. II. 14 bis IL
Durant. 1V. 329, 330.—Vedi cu toate aceste Marcadâ. II. 17.
Toullier. II. (parte II) 49 nota 1. Ducaurroy. II. 394, care sunt
predispuși a admite prescripţia de 3 ani, ceea ce este inadmisibil,
cu toate că această interpretare, greșită după noi, a fost admisă
prin o decisie a minist. de finanţe al Franciei din 1895.
1) Vedi legea din 21 Ianuar 1883, p. titlurile Ja purtător perdute,
distruse etc. Vedi şi Art. 144 din codul comercial vechiii, după
care debitorul unei polițe se poate împrotivi la plată, la caz de
perderea

ei. Comp.

Ast. 321,

354

urm.

din codul de

comerţ

nou.

troversă.
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3” Invențiune relativă la comoară. (Art. 649.)
Comoara este ori ce lucru mișcător !) de o valoare comercială

(pecunia), fie chiar şi de puţină însemnătate, ear nu numai de
muult preţ, după cum cere codul Calimach, precum bani, juvaere,
petre scumpe şi alte lucruri de o valoare oare care, 2) ascuns, 3)
fie chiar şi de puţin timp, 4) sau îngropat, î) pe care nimine nu
poate justifica că este proprietar. %) Proprietarul fondului nu deMinus nu este
0 comoară,

')

Morminte

”

vechi. Con-

troversă,

9)

Lucrul
ascuns întran mobil

este el o comoară ? Controversă, .

Deosebire
între areptul
Roman și
dreptul ac-

*)

Condita ab ignotis dominis mobilia, dice legea unică, Cod. X. 15.
Astfel, aurul sau argintul câre s'ar găsi într'o mină nu este o
comoară, pentru că aceste metaluri fac parte integrantă din locurile în care se găsesc. Demol. XIII. 36. Y. şi Tom. II. p. 383, nota 3.
Mormintele antice și lucrurile de preţ aflătoare în ele nu sunt
însă o comoară, chiar când ar fi descoperite înt”un loc nedestinat
la înmormântări, pentru că ele au fost îngropate cu intenţiune ca
să remâe de a pururea în pământ, ear nu cu scop ca să fie cândva scoase de acolo. Laurent. VIII. 454. C. Bordeaux Râpert. Dalloz,
Propritt. 189.—ontră. Demol. XIII. 37. Comp. și D. P. 56. 2. 178.
Din acest cuvânt resultă că o comoară poate fi ascunsă nu numai
de cât în pământ,în fundo, in solo, după cum se esprimă legile
Romane, dar și într”o clădire, şi chiar întrun lucru mișcător, de
esemplu, în saltariul secret a unui scrin. Demol. XIII. 34. Marcade. INl. 14. Aubry et Rau. IL. $ 201, tecst şi nota 21. Duranton.
IV. 311. Mourlon. II. 12.— Contră. Laurent. VIII. 453.
La, Romani, se cerea, din contia, ca lucrul să fi fost ascuns de
mult:

non
€

tan,

mii
ii

„Thesaurus

est

extat memoria,
Eta

A

vetus

guedam

it jam

dominum

a

De

ie

i

ver

E bani

depositio

Cazi,

său

pecunie

non habeat.“
ul

cujus

(|. 31 $ 1.

,

re

î
i
Ec

de aut

vefus-

preț,

dice Art. 527 din codul Calimach (398 Austriac), ascunse de atâta
vreme, în cât să nu fie prin putință a se afla cel de mai înainte
proprietar, atuncea se socotește comoară.“ „Comoară se chiamă
aur, argint, banii cei vechi de demult, stăpânul a cui au fost să nu

se cunoască cine au fost,“ dice pravila

Basarab (glava 89.)—Astăgi,
scrisă

:

Revendicarea,
comoarei.

de lege, monedile

lui V. Lupu și a luiM.

condițiunea vechimei ne mai fiind pre-

ori cât de nouă

ar fi

pot

face

obiectul

unei comori. Laurent. VIII. 455. Demol. XIII. 40. Aubry et Rau.
„IL. $ 201, nota 22.—Vegi însă Curtea din Bordeaux şi din Orleans.
Repârt. Dalloz. Propridtâ. 192, 20 şi D. P. 55.2. 103...
Lucrul care v'ar fi ascuns sau îngropat, ci S'ar afla numai pe fața
pământului, p'ar fi deci o comoară, ci un” lucru perdut. Laurent,
VIII. 453. Demol. XIII. 33. Marcad6. IL. 14.—Toţ astfel, ornicul
ce s'ar găsi cu ocasiunea curăţirei unei privăţi n'ar avea, caracterul
unei comori, ci a unui obiect, perdut. Demol. și Tribun. Versailles.
Când deci se știe a cui e lucrul ascuns sau uitat, atunci el nu
mai este o comoară. „Earde nu vor fi lucrari vechi și stăpânul
„acelor lucruri se va cunoaște, dice pravila lui V. Lupu, şi a lui M.
Basarab, și se va ști cine au fost, atunci cine va, săsi acele lucruri
„Du se va chiema c'au găsit comoară.“ Ducaurroy. Il. 389. Comp.
și L. 31 Ş1 în fine. Dig. Lib. 41. Tit. 1.
Ghiar când lucrul găsit ar fi o comoară, acel care s'ar pretinde
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vine

deci

prin

accesiune proprietarul

comorei,
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căci

ea nu se con-

sideră ca un accesoriu al fondului în care se găseşte, pentru
să se poată aplica Art. 489. (Vedi Tom. IL. p. 496.)
Legiuitorul

definind

comoara,

mai

cere încă

ca

ca ea să fie 'des- Inesaetitate

coperită prin un pur efect al întâmplărei, non data ad hoc opera,

sed fortuitu, după cum
Sau

guocunque

casu,

se esprimă

non

$ 39. Instit.

Lib.

studio perscrutandi,

IL

Tit.1,

după

cum

se es-

de test.

primă legea unică, Cod. X. 15; însă această condiţiune nu,
se
referă de cât la atribuirea proprietăței comoarei, aşa în cât aceste
cuvinte ar trebui să se găsească în $ 1 al art. 649, ear nu în
$ 2, care defineşte comoara, căci un lucru ar constitui o comoar
ă
chiar dacă ar fi descoperit după anume cercetări şi săpături.
!
Astădi, ori ce mijloace sunt permise pentru a, descoperi 0 c0- Intrebuinţa-

moară, pe când Art. 532 din codul Calimach (400 Austriac mo- rea
de far-

dificat) oprea întrebuințarea de fapte necubiincioase, şi prin aceste Calimach.

fapte

trebue

gitori
„Cel
mu î
La

spre înșălăciunea și spaima
ce va găsi comoară cu vrăji
se deie, ci să îa tot Domnia.“
Romani, mai întăi, comoara

să înțălegem

farmecile

care

se fac de oamenii

amă-

celor proşti şi lesne credători.2) |
şi cu draci, aceluia nimic să
(Prav. V. Lupu şi M. Basarab.)
aparținea Statului. Adrian mo- Cui se cuvi-

dificând însă această stare de lucruri, atribue jumătate din comoară,
comoara ?

proprietarului fondului, ear jumătate găsitorului: dimidiem domino soli, dimidium inventori, soluţiune care a fost menţinu
tă şi
de Justinian. 3)
proprietarul

ei ar putea s'o revendice 30 de

virea ei. Laurent.

VIII. 456. Demol.

XIII

Pan.

ani de la descope-

38 bis.— Proprietatea

va
putea fi dovedită în asemene caz prin oră ce soiii
de niijloace,
adecă atât prin -marturi (Art. 1198), cât și prin presumţiuni.
(Art.
1203.) Laurent. loco cit. Demolombe. XIII. 39. Aubry
et Rau. Il.$

201, p. 216.

Duranton.

IV.

311. Mourlon.

II. 12.

1) Demolombe. XIII. 41. Mourlon. IL. 12. Ducaurroy.
Il. 390.
II. 12. Comp. Art. 714 din codul Italian care îndrea Demante.
ptă acest
viciu de redacţiune.

Vedi

şi supră, p. 207,

nota

2.

*) Şi la Romani, farmecile erau oprite ea mijloace de a găsi
o co- Dreptul Romoară: „Sine sceleratis, ac pumendis sacrificiis, aul alia qualibe
t
Man.
arte legibus odiosa.
* (Cod. X. 15 L. unică). Şi în dreptul vechiii
cez, comoara descoperită prin arta magică se cuvinea, în întreg franimea ei
regelui, sau boerului (au seigneur haut Justicier.) Demol.
XIII, 42.

„

*) Partea proprietarului, care fusese redusă numai la

o pătrim
Cătră Graţian, Theodosie şi Valentinian (L. 2. Cod. Theod. e de Dreptul vede the.
sauris), fu earăși fiesată la jumătate de cătră Leon,
a cărui con- .
stituţie s'a păstrat în acest punct şi de Justinian. (Iostit.
$ 39. *
Lib. 2. Tit. 1 și Cod. L, unică, X. 15.)—In codul Carage
a (Partea,
UI, Cap. 1, Art. 1), comorile erau domnești, ca și în
dreptul Germanic, ca și în Anglia, unde și astădi, comora aparţin
e coroanei.
Vedi
şi pravila

lui V. Lupu şi a lui M. Basarab.—După Art, 529
din codul Calimach (399 Austriac, modificat mai în urmă
prin decretul din 16 Iunie 1846), comoara găsită se împărțea în
trei de
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a şti cui se cuvine comoara

'să distingem : 1% Comoara

se cuvine

649.

în dreptul

actual, trebue

în întregimea

ei proprieta-

rului fondului, dacă descoperirea a fost făcută de însuşi proprietarul acelui fond, sau de alţii, după cercetările ordonate de dânsul
în scop de a găsi o comoară. 1) 2 Comoara.se cuvine tot proprieiarului fondului, dacă descoperirea ei a fost făcută de unul
de al treile în urma unor cercetări neordonute de proprietar,
căci, în asemene caz, găsitorul a violat dreptul de proprietate, şi
nu se poate admite ca o faptă ilegală să'! aducă vre un folos. 2
o potrivă părţi, din care una se lua de stăpânire,alta de proprie-

tarul locului,

și a treia

de cătră găsitor,

soluțiune care era admisă

şi în vechiul drept francez. (Vedi Demol. XIIL. 43.)—După codul
Calimach, acel care găsea o comoară pe locul seu, lua deci două
treimi, una ca, proprietar al locului, ear celaltă ca găsitor, (Art.
530, neesistent în codul Austriac.) Vegi în colecţia, lui Sc. Pastia, p.
1398, circul. minist. dreptăței din 1861 care prevede că împărți-

rea comorilor să se facă
Pravila lui
Matei Basarab

şi V.

Lupu.

de administrație. .

|

Este de observat că în cele mai vechi monumente ale legislațiunei noastre, pravila lui Matei Basarab (glava 89) și a lui Vasile

Lupu, găsim

aproape

aceeași

soluțiune ca și astădi.

Aceste

pravile

adaogă însă: „Aceste toate ce scrie mai sus, au fost în dilele cele
vechi, ear acum s'au părăsit acele obiceiuri. Comoarele câte se

găsesc toate le ieau deci Domnii, şi numai ce dau

cât se îndură

oare ce puţin lucru celuia ce găseşte, ear stăpânului celuia cu
locui nui dau nimica,“
”
Laurent. VIII. 450. Mourlon. Il. 12. Mareadă. III. 15. Demol. XIII.
50. 0. Orlâans. Râpârt. Dalloz. Propricte. 203. „Dacă lucrătorii
s'au năimit, de cătră proprietar înadins spre aflarea comorei; gice
Art. 534 din codul Calimach (401 Austriac), ei vor lua numai
naimeala lor.“ Această soluţiune este juridică, pentru că, în ase-

mene

caz, proprietarul

este adevăratul

găsitor

al comorei,

Şi Ocu-

pațiunea sau luarea ei în posesiune se îndeplinește pentru proprietar
prin mijlocul lucrătorilor. Dacă proprietarul a întrebuințat sau

nu pe lucrători

la descoperirea

comorei,

aceasta

este

o

cestiune

de fapt. Destul este să observăm că n'ar fi de ajuns pentru aceasta.
ca proprietarul să se fi mulțumit a atrage numai în mod vag luarea
aminte a lucrătorilor în privinţa lucrurilor de preț ce ei ar putea
să găsească în săpăturele lor. Comp. Curtea din Rouen. ]. P.
54. 2. 117 şi Demol. Zoco cit. 50. Aubry et Rau. II. $ 201, p. 213.
:) Demolombe. XIII. 51. Mourlon. II. 11. Laurent. VIII. 449. Pothier.
Propricte. 65. Durant. IV. 317. Aubry et Rau. II. $ 201, p. 215.
Dreptul Roman admitea aceeași soluţiune. (Cod. L. unică Lib. 10.
Tit. 15.) Vedi pravila lui V. Lupu şi a lui M. Basarab, unde se
dice: „Nu va, putea nimene să cerce pe loc străin pentru ca să
găsească comoară fără de voea stăpânului acelui loc, ear de va cerea
şi va găsi

fără

sfatul

stăpânului

celuia cu

locul, așa

numai

din

capul lui, nu va remânea să fie a lui, ci se va da celuia cu locul.
şi del va duce la județ, va avea și certare ori cum va fi voea
judeţului.“ După rigoarea, principiilor ar fi trebuit ca comoara, ca
şi vânatul (vegi supră, p.212), să fi fost a găsitorului, puţin importă

DESPRE COMOARĂ.—ART.—649.

219

Aceasta resultă implicitamente din Art. 649.—30 Comoara aparține
pe jumătate

în indivisiune

găsitorului

dacă ea a fost descoperită prin un
Acesta este sensul ultimelor cuvinte
care, după cât am observat supră, p.
la locul lor. (Comp. Art. 714 Cod.
în asemene caz, o parte din comoară
norocul ce l'a avut și ca o resplată
să se redee circulației o avere care

măsese neroditoare.

?)

şi

proprietarului

fondului,

pur efect al întâmplărei. !)
care. se văd în Art. 649 şi
207, nota 2 şi 217, nu sunt
Italian.) Găsitorul primeşte,
ca un fel de primă pentru
pentru că întâmplarea
a făcut
pănă la descoperirea ei re-

Acel care din întâmplare găsește o comoară întrun fond străin
trebue deci s'o împartă cu proprietarul acestui fond, căci tăinuirea el în scop de a lipsi pe proprietar de partea ce i sar culocul unde ea ar fi fost descoperită: fit enim ejus qui inveneril,
quod non alterius sit, gice |. 31 $ 1. Dig. Lib. 41, Tit. 1, Legiui-

torul a derogat însă implicitamente

la regulele ocupâţiunei, pentru

că comoara nu este res nullius ca vânatul, ci are un proprietar
necunoscut, care se presupune a fi proprietarul fondului. Legea
nu atribue

o

parte

din

comoară

găsitorului

de cât atunci

când

norocul sau întâmplarea a adus descoperirea ei. Această disposiţie

garantează

proprietatea

și împedică

pe cei de al treilea de a calca:

proprietăţile străine în speranţă de a găsi comori.
Soluţiunea de mai sus ar fi admisibilă, chiar dacă săpăturile ar Posesor de
fi fost înadins practicate de o persoană care ar fi fost în drept abună credin-

le face, de esemplu, de un posesor de bună credință, căci el n'ar ță. Contro-

putea să revendice o parte din comoară, de vreme ce descoperirea,
ei nu S'ar datori întâmplărei, şi numai în asemene caz se poate

da o parte găsitorului străin, ca o primă pentru norocul seu (fortuna).
Aubry et Rau. Il. $ 201, nota 26.—Contră. Demolombe. XIII. 52. 53,
') „De se va prileji cine-va nu cercând, ci așa se va nimeri de va
găsi o comoară pre un loc străin, dice pravila lui V. Lupu și a
lui M. Basarab, atuncea să fie și să împartă în două cu stăpânul
locului. Aceasta se socotește încă și când vor găsi niscare comoară
pre loc Domnesc sau pre loc călugăresc. ce se dice al bisericei,
2)

”

-

pentru că jumătate de comoară este deapururea aceluia ce o găseşte, ear jumătate este a bisericei, sau mai de multe ori Domnească.“
Găsitorul devine proprietar al comorei pentru partea sa indată ce
ea a a fost descoperită, inainte chiar de a fi pus mâna pe ea, şi
aceasta tot prin derogaţiune de la regulele ocupaţiunei, de unde

resultă că dacă mai mulţi lucrători au fost întrebuințați la o lu- .
crare comună,

comoara

nu se va cuveni pro parte tuturora, ei numai

aceluia care a dat cel întăi de dânsa, care a dat-o la iveală. Lauvent. VIII. 451. Demante, II. 12 bis |. Demolombe. XIII. 54, 55.
Curtea din Angers. D. P. 49. 2. 169,
a
„Este de observat că după Art. 534 din codul Calimach, lucră- Deosebire
torii care ar fi fost tocmiți pentru alt lucru de cât pentru găsirea, între codul

unei comori nu primesc o parte din ea, ci numai o mulțămită din Calimach, şi

partea proprietarului, pe când ei sunt partaşi la comoară dimpreună
cu proprietarul, după Art. 401 corespungâtor din codul Austriac.

”

„

220

CODUL CIVIL.—0ARTEA I1.—COMOARĂ.—ART. 649.
veni ar putea constitui

Art. 306, 327, 328

un furt sau un abus de încredere.!) (Comp.

Cod. Pen.) Găsitorul' care ar fi încercat a'şi

însuşi comoara, întreagă în dauna
tea

însă

să fie lipsit astădi,

proprietarului

ca altă

dată,

fondului n'ar pu-

de partea cuvenită

lui:

Nulla pna sine lege. ?) (Comp. Art. 703, 712.)
Numai proComoara se cuvine pe jumătate numai proprietarului, adecă a-

ear co- celuia care are plenum dominium precum

îl defineşte Art. 480.

moară jure Acei care n'au de cât un drept reai asupra lucrului, precum
usu-

sli

arul, usufructuarul (Art. 538) n'au nici un drept la comoară ju-

re soli, adecă cu titlu de proprietate, ci numai

Ipotecă.

ca găsitori.?

Comoara nefăcând parte din fond şi păstrându'şi individualitatea

sa nu este grevată
)

Lanrent.
nota 30.
(colecția
No. 16.

de ipoteca

care apasă

asupra

însuși fondului,

VIII. 452. Demoloinbe. XIII. 49, Aubry et Rau. Il. $
201,
Vedi și circulara ministerului dreptăţei din 1861, Art.
5
Pastia, p. 1400.)—Contră. Carnot. Cod, penal, Art. 319.
Rauter. Droit criminel. IL. 507. Proprietarul cărui comoar
ă

a fost tăinută are 30 de ani pentru a revendica de la
găsitor partea cuvenită lui.

(Art. 1890.) Laurent. VIII, 452. Curtea, din Angers.
__D. P. 59. 2. 36. Bonachi. II. p. 10.
*) Demolombe. XIII. 49. Laurent. VIII. 452. Mass6-Vergă,
II. p.109.
Aubry et Rau. II. $ 201, p. 215. „Dacă găsitorul nu
va face de
sineși îndată arătare pentru comoara ce din întâmp
lare se va, des-

4

coperi, dice Art.

531

din

codul Calimach,

vine să se deie spre hrana Sărăimanilor,

atunci

partea ce i se cu-

ear făcând arătare

altul,
să i se deie aceluia.“ Comp. Art. 400 cod. Austri
ac
şi
mai
ales
Novella 51 a împaratului

Leon, de invento thesauro cujus esse debeal,
din care acest tecst este luat. Vedi
şi pravila lui V. Lupu şi a
lui M. Basarab, unde se dice: „Ori
cine va ascunde comoara, dacă
0 va găsi,ca să nu dea nimic aceluia
ce se vine, acela perde-și„Vă ȘI paitea sa ce i se va veni
3) Demolombe. XIII. 47. Laurent. VIII.
448. Vedi și Tom. IL a lucrărei

„Boastre, p. 580. Comp.
ApeZManar
Calimacn

-

și L. 7 $ 12. Dig. Lib.

24, Tit. 3. —Art, 824
din codul Olandez este forma] în
această privință.
Bezmanariul (proprietarul folosirei) are însă
drept la o parte
din comoara găsită în fondul supus bezmanului,
pentru că el are
toate drepturile alipite la proprietatea
acestui fond. Art, 1528 din

codul Calimach (399 și 1143 Austriac)
este formal în această priVIII.

vinţă. Comp. şi Laurent.

A Calimach
ac

377,

Supenficiarul (proprietarul suprafeţei) are

comoara găsită în suprafața

de asemene drept la

este proprietatea lui, fără însăa
avea asemene drept asupra care
comorei descoperite în fond.
Comp.
Laurent, VIII. 428: „Acel ce
afar
mult proprietarului locului, dice ă de solarium nu dă nimic mai
Austriac), poate să ceară numai Art. 1532 din codul Calimach (1147
folosirea, deasupra feţei locului, adecă de la copaci, răsaduri
şi zidită și o parte din
comoara gă- .
sită de densul aproape de fața Păme
ntulii, ear din comoara mai
adânc găsită şi din minevale nimi
c nu i se cuvine. ÎN privinţa
“dreptului de superficie la
noi, veţi Tom. II, p. 498.

LUCRURI

şi ca

atare,

codul

Calimach

LUATE

DE LA INIMICI PRIN RESBOIT.

221

nu

se cuvine. cu precădere creditorilor
ipotecari. !)
Creditorul ipotecar ar avea însă drept la
o parte din comoară ca
găsitor,
când

IV.

Despre

ea ar

fi

fost

descoperită

o spune formal. 2
lucrurile

de

dânsul.

Art.

533

din

luate de la inimică prin faptul res-

boiului (proeda bellica.)

|

Cel de pe urmă mod de a dobândi propr
ietatea prin ocupațiune consacrat prin dreptul ginţilor, astfel
cum Pau concepuţ oamenii in neînţălegerea și în nesăţoasa lor
dorință de stăpânire,

este
lua
dile
535

relativ la lucrurile pe care învingătorul are drept
ul de a
de la vrăjmași în timp de resboiă. 3) „Orânduirea
pentru prăşi pentru lucrurile cele întoarse de la vrăjmaşi,
dice Art.
din codul Calimach (402 Austriac), se cuvine stăpâ
nirel.« 4)

Popoarele

au deci

nu

numai

facultatea

de

a se

ucide,

dar

și
de a se prada unele pe altele. Dacă asemene drept
era pănă la
un punct oare care scusabil la, Romani, care voind
a cuceri şi a
înghiți lumea întreagă, au dispărut ei însuși de pe
faţa pământului, şi unde nu numai lucrurile, dar şi însuși vrăjmaşub
devinea
proprietatea cuceritorului,5) el nu se mai poate însă
pricepe în

timpurile

moderne,

pentru Că

este

condamnat

atât de

legea

na-

turei cât şi de christianism. Şi cu toate aceste, în secolul al
XIX,
1)

Demolombe.
decidem că

XIII. 46 bis.—'Tot pentru aceleași motive, trebue să
acel care ar cumpără o casă spre a fi dărîmată în

scop de ași însuși materialul n'ar avea drept la

comoara ce s'ar

găsi ascunsă întrun zid a acelei case, afară, bine înţeles,
de partea cuvenită lui ca găsitor, căci vângdarea unei case spre
a fi dărimată constitue o vândare mobiliară (v. Tom. IL. p. 384,
nota 2),

și proprietatea comorei se cuvine numai aceluia pe.a cărui
fond
era zidită casa. Laurent. VIII. 448. Demolombe. XIII. 48. Curtea
din Paris. Râp&rt. Dalloz. Proprictt. 200. Bonachi. III. p. 10.

Cumpărătorul cu pact de rescumpărare este el sau nu obligat Art, 1371
în urma esercitărei acestei facultăţi a restitui vând&torului comoara urm. C. C.
,

ce ar fi găsit în fond? Vedi esplic. Art. 2371 urm. unde se arată
controversă. Comp. Demolombe. XIII '46 ter.
=) Vegi și pravila lui V. Lupu și a lui M. Basarab, unde se dice:
„De se va prileji cineva să aibă pre mâna, lui niste ocine zălogite,
şi de va găsi el o comoară, va împărți cu stăpânul locului, de
vreme

ce se chiamă

„Item

ea que ex hostibus capimus, jure gentium statim nostra, fiu.“

cau

găsit ca și cum ar fi întrun loc străin.«

3) Veţi asupra acestui drept de ocupaţie. Martens. Droit des gens.
$
279 urm. Duranton. IV. 335 urm. Mass€. Drept comereial. |. 118 urm.
153 urm. Puffendorf. De jure natural; ei gentium. Lib. 64. Cap. 6. $14.

4)

(Instit. $ 17. Lib. 2. Tit. 1și L.5.$7. Dig. Lib. 41: Tit. 1. Vegi
şi L. 1. $ 1,în medio. Dig. Lib. 41. Tit. 2) |
5) Aceasta nu avea însă loc în resboaele civile, in civilipus dissen-

tionibus. L. 21 $ 1. Dig. Lib. 49. Tit, 15,
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CODUL

CIVIL.—CARTEA UI.—TIT. 1.—SUCCESIUNI.

secol de lumină și de progres, s'a emis principiul că: la force
prime le droit. Aceasta se numeşte civilisaţie! La Fontaine avea
deci dreptate şă dică: la raison du plus fort est toujours la meilleure !

TITLUL
Despre

|

succesiuni,

|.

moșteniră sau clironomii.

Generalităţi.

A moșteni sau a succede (succedere), va să dică a lua local
uiei alte persoane. Astfel, se poate dice într'un sens larg al cuventului că cumpărătorul succede vengdătorului.

In titlul de faţă însă, cuvântul succesiune sau moştenire însem-

nează transmiterea. drepturilor și obligaţiunilor unei persoane sevârșită din viață la o altă persoană care trăeşte și care se numeşte moștenitor sau erede, după cum prea adese ori se esprimă
codul nostru în neologismele sale.!) In acest sens Art. 651 dice
că succesiunile se deschid prin moarte, adecă că transmiterea
bunurilor se desevârşeşte prin moarte.

Intr'ug alt sens, cuvântul succesiune însemnează obiectul moștenirei, adecă universalitatea bunurilor active şi pasive care trec de la

defunct la moștenitorii sei.?) Vedi de esemplu, Art. 653, 678,
680, 724 urm. 1399 ete. Câte odată legiuitorul întrebuințează și

neologismul ereditate (Art. 737) sau erezire (Art. 1680). S'ar pă-

Persoană
morală.

rea că redactorii codului nostru s'au ferit anume de a vorbi românește.
Moștenirea nu mai este astădi o persoană morală, după cum ea
pare a îi fost altă dată la Romani, cu toate că şi atunci cestiuunea era controversată. 3)
') Hereditas nihil aliud est, quam successio în universum jus, quod
defunetus habuerit.“ (L. 62. Dig. Lib. 50. Tit. 17.) -

*) „Moștenitor se numeşte acela căruia se cuvine dritul moștenirei, dice

Art. 689 din codul Calimach (533 Austriac), ear averea remasă
cu privire căiră el, se dice moștenire,“ „Hereditas est pecunia que
morte uhqujus ad quemquam pervenit.
“
3) Vedi Tom. | a lucrărei noastre, partea I, p. 132 şi 266. „Cât timp
moștenirea, n'a fost primită de moștenitor, dice Art. 547 în partea
sa finală din codul Austriac (nereprodus în codul Calimach), ea este
considerată ca fiind încă posedată de defunct.“ Vedi şi legea 34,
Dig. Lib. 41, Tit. 1, unde se gice: „Hereditas non hereds personam
sed defuncti sustinet, ut multis argumentis juris civilis combrobatumn, st.“

Cât pentru cestiunea de a se ști dacă moştenirea se întemeiează
pe dreptul firesc, sau pe dreptul positiv, vedi Laurent. VIII. 468

urm. Arntz. II. 1233 urm. Duranton. VI. 16. Toullier. D. II. (partea
II) 118 urm. Hegel. Plilosophie du droit. $ 178. Ahrens. Droit
naturel, p. 471. Vedi și raportul lui Chabot (de PAllier) cătră Tri-

bunat, precum și discursul lui Sim6on care consideră moştenirea
ca o instituție civilă, (Locre, X. 213, 279—280.).

DESPRE SUOCESIUNI.—ART. 650.

„Împărțirea

293

moștenirilor în legitime şi testumentare.

Art. 650.— Succesiunea se deferește sau prin lege, sau
după voinţa omului prin testament. (A. 651 urm. 800, 802 urm. A. 720 Ş
1 C. Italian identic.)

Art. 650 împarte moștenirile în două: în legitime sau ab in-Moştenire
leiestat și testamentare, fără de diată sau cu diată (Cod. Caragea,
Fitmă
fi
tesP. IV. Cap.

3. Art. 1), după cum transmiterea bunurilor are
„ loc în virtutea unei disposiţiuni legislative, sau prin
singurul efect al voinţei esprimate de de cujus, adecă de acel despre
a cărui moştenire este vorba (de cujus successione agitur).
„Dritul mMoOştenirei se întemeiează pe cea de pe

urmă

curmat

urmând

voință

a testatorului,

dice Art. 690 din codul Calimach (533 Austriac), arătată
după
a legilor orândueală, sau pe lege.“ Controversa care esistă
dect în
Francia asupra punctului de a se şti dacă voinţa omului
poate
sau nu să facă un moştenitor ca şi îusăși legea (v.
Demolombe,
XII. 80) nu mai are ființă la DOI, pentru ca tecstul
nostru a
controversa

în sens afirmativ,

în această

privinţă

dreptului Roman. 1) Moştenirele testamentare nu mai
au însă
astădi însămnătatea ce ele aveau la Romani, unde
era un fel
de desonoare de a muri fără testament. (v. lnstit. $ 1
şi 7. IIL.1.)
Moștenirea legitimă (legitima hereditas), aşa numită
pentru că
se regulează numai de lege, are loc, după cum preved
e anume Art.
720 $ 2 din codul Italian, numai atunci când defunc
tul wa lăsat
testament, din care causă se și numește ab intestato.
In codul francez se poate institui un moştenitor şi
prin con- Instituţiune
tract

(institution contraciuelle) (Art. 1082, 1083 îr.), ceea ce laPrn
contract.

no nu sa admis. (Comp, Art. 933.)
Afară de moștenirile legitime și testamentare,

i
codul nostru mai Moșteniri

cunoaşte încă moştenjrile speciale prevădute de Art, 316
şi 684,
Trei

clase de persoane sunt chemate a primi moştenirea unui SPetizle.
Categoriile
mort: 10 moștenitorii legitimă; 20 moştenitorii meregulaţi;
3%
și
mostenit
orilegalariă.
Moștenitorii legitimi, legiuiți sau reguiaţi sunt acei
care vin la Moştenitori
o moștenire în virtutea unei disposiţiuni legislative,
din causa în. legitimi.
rudirei lor cu defunetul.?) Intre rudele legiuite
întră şi 'copiii legitimaţi (Art. 306), copiii născuți din o căsătorie
putativă (Art,
183, 184), copiii adoptați faţă cu adoptătorul
(Art. 315) şi copiii naturali recunoscuți faţă cu familia mamei lor.
(A. 652,677, 678.)
1) Vedi Art. 803 care vorbeşte de erede instituit şi
rubrica secțiunei
a II-a de sub Cap. 5, Tit. 2, unde se vorbeşt
e de instituțiune de
moştenitori. Comp. şi Art. 720 Cod. Italian identic
cu al nostru.
?) Intrun sens mai larg (lazissimo sensu), se înțăleg
e prin moștenitori
legitimi toți acei chemaţi de lege, a lege vocati,
Și prin
moștenitorii neregulaţi: /egifimi, hoc est, gquibus legitim urmare, și
a potuit deferri hereditas. (|, 2, Pr. Dig. Lib. 38. Tit,
(5)
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CODUL OIVII,—-CARTEA IIL.—TIT. 1.-0AP. L—ART. 651, 682.

Moștenitorii

Moștenitorii

neregulaţă sau sreguluri

sunt acei care vin la o

netegulaii. moștenire tot în virtutea, legei, însă nu din causa
ci

Legatari.

tocmai din causa

lipsei de

rude

este Statul și soțul supravieţuitor.

1)

în

gradul

unei iarudiri,

succesibil. Astfel

—Legatarii sunt acei care nu au drept la o moştenire de cât
în virtutea voinței formale arătată de defunct (Comp. Art. 691
Donatari. și 785 Cod. Calimach), ear donatarii, acei care au primit toată
averea sau o parte numai din averea unei persoane prin voinţa,
acelei persoane, şi pe când ea se afla încă în viaţă.
Moştenitori
Moștenitorii presumtivi (prasamere) se numesc acei" care ar

presuntii. moşteni o persoană ab întestut, dacă ea ar muri la o epocă anume
determinată.

CAPITOLUL

Despre

deschiderea

Art. 651.—Succesiunile

se deschid

115, 652 urm. C. C. Art. 718 C.F.)
Art.

652.— Legea

regulează

ordinea

1.

succesiunilor.?)

prin moaste.

(Art. 63

succesiunilor. între

legitimi.— Copiii naturali în privința succesiunei mamei
Copii naturali.

1)

Inesactitate
de teost,

urm. 95,

moștenitorii

lor și a colate-

Legiuitorul nostru cuprinde între moştenitorii neregulați (Cap. IV,

S-a 1) și pe copii naturali, însă aceasta nu este esact, pentru că
copiii naturali intrând în familia mamei, sunt,în privinţa ei, ade-

văraţi moștenitori legitimi, (Art. 652, 677, 678.)

Deosebire de
la, codul fran-

Codul francez nu numeşte pe moștenitorii neregulaţi heritiers,
ci succesori, de unde doctrina a tras consecință că moștenitorii

cez

neregulaţi nu continuă persoana

Mogtenitorii

defunctului,

ci

moștenesc

numai

bunurile, plătind astfel datoriile mortului, numai pănă la concurența

bunurilor primite, intra vires emolumenti, chiar dacă au primit
moștenirea pur și simplu, fără beneficiu de inventar. (Mourlon. II.
32.) Această soluţiune, contestabilă chiar în Francia (v. Demol. XIII.

resentând

și detunet
plătese dato-

tocit di

160 şi XV. 119), este inadmisibilă la noi, pentru că toți moște-

legitimi.

nitorii,

fie regulați

cât din momentul
regulați, ei sunt ca
modificând tecstul
toriile ca un efect
Singura

sau neregulaţi, sunt puşi pe aceeaşi

treaptă, în

trimeterei în posesiune a moștenitorilor neși cum ar fi legitimi. (Comp. Art. 653, care
francez, nu consideră obligaţia de a plăti daal sezinei.)

deosebire

care

se vede

deci între

moștenitorii

legitimi

Şi acei neregulați este că unii din acei dintăi au sezina legală, pe
când moștenitorii neregulați trebue s'o dobândească de la justiție.
(Art. 653.) „După primirea moștenirei, dice Art. 701 din codul
Calimach (547 Austriac), moștenitorul, în cât se atinge de moștenire, ânchipueşte pe noștenitul, și amândoi cătră um al treile se

Inesactitate

de _teest,

?)

socotesc ca 0 persoană.“
Și trebue adaos: și despre

.
continuarea

posesiunei

în persoana

moștenitorului, după cum se esprimă rubrica Cap. III, Tit. 11, S-a
Î din codul Italian, sau și despre sezină, după cum se esprimă
rubrica din codul francez, pentru că Art. 653, care se ocupă despre
sezină, se găsește sub această rubrică. Rubrica astfel cum se află

ea redactată în cod nu este deci esactă.

DESPRE

SUCCESIUNI.—ART.

„_ralilor 1) sei (adecă a mamei),
_Yersa.

În lipsă de moștenitori

nesc de soţul
Supravețuitor,
,

(Art. 477,

646, 659 urm. 677,

651, 652,

225

sunt asimilați copiilor

legitimi

sau

naturali,

În lipsă de soţ,
678, 684

legitimi, și vice-

bunurile

Statul

C. C. Art. 723

Moştenirile se deschid prin moarte ?)

se

moşte-

devine moștenitor.
C. Fr.)

la -ultimul

.

domiciliu. al

defunctului 5) (Art. 95), după cum adaogă “Art. 923
din codul Icăci

talian,

viaţă.

nu

se poate

moșteni

un

om

pănă

*) Nulla est viventis hereditas. Lucrul

a

nu

înceta

din

e așa de adevărat,

19
—

1) Prin colaterali se înțăleg rudele din partea
lăturalnică,. adecă fraţii, surorile, gte. (Art. 661.)—Art. 652 din scăpar
vorbește de moştenirea ascendenţilor și descendențile de vedere nu
Tom. I, partea II, p. 315, nota 3 și p. 320, 321, or mamei. Vedi:
tecst şi nota 1,
Absența unei persoane, ori cât ar fi de prelungită,
nu aduce deschiderea moștenire,

cât timp

nu

se

dovedește

moart

(Art. 115. Comp. şi Art, 106, 114.) Vedi Demol ea absentului,
ombe. XIII. 90.
Laurent. VIII. 511. Mourlon. IL. 20. Arntz. Il. 1253.
Comp. Art. 36
lit, B. cod. Caiimach corespundător cu Art. 24
din
codul
Austriac.
3) Locul unde dommicilia defunctul în momen
tul morței sale serveşte
a determina tribunalul competent de a regula
dificultăţile privi„toare la moștenire. (Art. 63 Pr. Civ.)
|
a
*) „Dritul moștenirei, dice Art. 692 din codul
Calimach, se începe
după, moartea cea, firească sau politicească aceluia, de
moștenirea.“ Art. 536 corespunţiător din codul Austri la care remâne
ac vorbește numai

de moartea naturală. —Moartea'civilă nu mai esistă astădi
nici la noi.
La Romani, moşten
irile

se deschideau

prin moartea firească, (L, Dreptul Ro-

62. Dig. Lib. 50. Tit. 17) și prin 0. condamnare

care atrăgea pet-

man.
aut vita adimitur, aut civitas, aut servilis condit publicantur, cum
ia îrrogatur.“ (Li.
1. Pr. Dig. Lib. 48. Tit. 20.)—La caz de. conda
mnare
, și în lipsă
de ascendenți şi de descendenți din cele dintăi
trei grade, bunurile condamnatului aparţineau Statului, fără prejud
iciu pentru partea,
cuvenită văduvei care ar fi fost saracă Şi neînze
strată. (L. 7. Dig.
loco cit. și Novella, 134, Cap. 13 în fine.)
In Muntenia, era ceva care avea multă asemănare
civilă sau politicească, căci în această parte a țărei, cu moartea Călugărie,
îmbrățoşareaCod. Caragea.
derea libertăţei sau a cetăței:

„Damnatione bona

vieței călugărești era o causă de deschidere a moștenirei,
atunci Ant. 1012
călugărul regula averea sa

când

prin testament.
- legatarii, fie rude sau străini, puteau să reclam In asemene caz,
e averea legată îndată
ce autorul lor se călugărea,

ca și cum

el

ar

fi murit, : ear
restul se cuvinea, la moartea lui, monastireă întru
care
se învvednicise tunderei monachale. (Chvisovul din 1776
confirmat prin hatișerifurile din anii 1802 și 1827. Veţi ofisul
lui Barbu D. Știrbei
din

13 Martie 1851 publicat în codul Caragea,
şi în ediția Brăiloiu, p. 366.) După aceste acte, ediția Bujoreanu,
dacă călugărul nu
dispu

nea de averea sa, ea se cuvinea la
ea lui monăstirei,
astădi represintată prin Stat. (Hatișeriful moart
din 1802.) La caz de a
se

lepăda de călugărie, călugărul nu mai putea să'și
iee înapoi averea închinată monăstirei, fiind că, după cum
se esprimă hrisovul
domnesc din 1776, cele ce s'auânchinat lui D-zeu
sunt deapururea
nedespărțite. Comp. Cas. Rom. Bulet, pe 1865,
p. 622 şi pe 1876,
p. 271 şi Dreptul pe 1881, No. 3. Curtea şi Trib.
Ilfov. Dreptul pe
15

iuti
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

în cât convențiile asupra

II.—TIT, |. CAP. L.—ART. 651, 652.

unei moșteniri nedeschise încă sunt nule

ca imorale. (Art. 702, 965, 1226

__-

„tabiirea.
morței.

C. C. şi 1032

cod. Calimach.)

Cuvintele „succesiunile se deschid“ sunt luate în termen figurat şi
însemnează că transmiterea drepturilor și a obligaţiunilor lui de
cujus are loc de îndaţă la moartea lui, fără nici o întrerupere.
Deschiderea este deci devoluțiunea moştenirei. 1)

Deschiderea moştenire având

Stabilirea

momentului

precis

loc la moartea

al

morței este deci

lui de
de

cea

Cujus,

mai

mare îns&mnătate. Jiua și ora morţei se va dovedi prin ori ce
soi de mijloace, marturi sau presumţiuni, pentru că Art. 65 nu
prescrie să se arăte în actul de moarte diua “i ora sevârşirei
din

_

poiediea.

viață.

Dacă,

cu toată

tăcerea

legei,

actul

prinde asemene enunciațiuni, ele nu vor
probatorie, considerându-se ca nescrise. ?)

de

avea

Dovedirea momentului precis al morţei are

morţei lui semnătate

când moștenitorul

a murit

moarte

ar cu-

nici

putere

o

şi mai multă în-

aproape

de cujts- autorul. Tatăl şi fiul mor de esemplu amândoi

în același timp cu

într'o

primejdie.

“Este de mare interes de a se ști care a. murit întăi, căci dacă
a murit mai întăi tatăl, copilul a transmis averea mamei lui, ear
Deosebire

dacă copilul a murit mai întăi, averea se va cuveni rudelor tatălui.
In codul francez, Art. 720—722
stabilesc oare care presum-

„dela codul țiuni întemeiate: pe puterea vârstei şi a seosulul. Aceste presum-

țiuni cu drept cuvânt s'au eliminat de legiuitorul nostru, pentru
că ele decid cestiunea în contra realităţei lucrurilor.
Dreptul 9
La noi, deci, în lipsă de asemene presumţiuni, ca și în codul
"
Ttalian, părţile pot dovedi prin ori ce soiii de mijloace supravieţuirea unuia din comurenți (commurentes). Dacă nu se poate
stabili cine a murit întăi, averea nu se va transmite de la unul
1884, No. 14 şi pe 1888, No. 11. Aceste disposiţiuni sunt și astăgi
în vigoare, pentru că dreptul canofiic n'a fost abrogat de cât întru
cât este contrar dreptului actual. (Art, 1912.) Monastirile sunt însă
astădi

represintate

chemvrie

1863.—ln

prin

Sţat.

V. legea

secularisărei

din

17

de-

privinţa drepturilor monastirilor la averea că-

lugărilor în Moldova, vedi Art. 762—769
Manualul administrativ al Moldovei, Tom.

din lași a decis că aceste disposiţiuni

din

din codul Calimach şi
IM, p. 392 urm.— Curtea

codul

Calimach

abrogate prin noua legislaţie. Vegi Dreptul pe 1875, No. 63.
') Moștenirea se regulează după legea în vigoare în momentul
chiderei ei, moştenitorii

ne

dobândind

drepturi

sunt

des-

de cât de la data,

morţâi lui de cujus. Acesta este un princip nestrămutat și necontestat. Comp. Curte din Iași și Bucureşti. Dreptul pe 1875, No.

63 și Dreptul pe 1887, No. 74.

2) Comp. Laurent. II, 17, 62 și VIII. 512. Vegi Tom. [, partea la
lucrărej noastre, p. '248, 249, unde discut pe larg această "controversă.

DESPRE SUOCESIUNI.—ART.—682,
la altul. In acest sens

este redactat

Art.

742

Ra
din

Ante-proiectul

de revisuire. 1) (Comp. Art, 120, 121 C. C.)
Ordinea succesiunilor ab intestat este statornicită
regulele ce vom vedea mai la vale. (Art. 659 urm.)
nitorii nu sunt chiemaţi de o dată, ci pe rend,
cei
în înrudire escludând pe cei mai depărtaţi. Intăi
moştenitorii legitimi pănă la gradul al 12-le (Art.

naturali, fie

chiar

privința mamei
de moștenitori

adulterini

sau

şi a familiei ei
legitimi

în gradul

incestuoși

(Art.

|
de lege după Art. 652.
Toţi moştemai apropieți
şi întăi vin
676), copiii

677),

consideraţi ca legitimi.
succesibil,

297

adecă

fie

fiind în

In
că

lipsă
ei nu

" esistă sau nu se cunosc, fie că au renunțat la
moștenire sau nu
întrunese condițiunile prescrise de lege, legea chiam
ă pe soțul
') La Romani,

dacă descendentul, care ar fi murit în aceeaşi întâmDreptul Roseu, avea mai puţin de 14 ani, sau descen-man și
drepdenta mai puţin de 12 (pubertas), ascendentul era presup
us că a tul vechii.
Supravețuit, îndată ce nu se putea stabili cine a
murit
„Quod si impubes cum patre fillus perierit, credilur pater întăi:
supervizisse, nisi et hic contrarium approbetur.“ (L. 9 $ 4
in fine, Dig.
Lib. 34. Tit. 5.) Dacă descendentul era mai în vârstă,
adecă trecuse pubertatea, el era presupus că a supraveţuit, fiind
că era
presupus mai tare pentru a resista la moarte. (1.9
$ 4 ab initio,
loco cil.) Aceleaşi regule erau aplicabile şi mamei care
ar fi murit
de o dată cu fiul ei. ([. 22, 23. Dig. loco cit. de rebus
Aceste regule sufereau însă, „două escepţiuni, una edicta dubiss.)
voarea_fideicomisului (L. 17 $ 7. Dig. Lib.:36. Tit. tă în faI, ad Sen.
cons. Trebellianum), ear cealaltă în privința libertului
care era totdeauna presupus că a Supravețuit fiului seu din causa
respectului
datorit patronului (reverentia patronatus). (|. 10 $ 2.
Dig. 34.5.)
In toate celelalte casuri, de câte ori două persoane
inpubere mureau în aceeași întâmplare, ele erau presup adulte sau
use că au
murit de o dată: „In guibus casibus, -si pariler decesse
rini, ee
appareat quis ante spiritaum emiserit, non videtur alter
alteri supervizisse.“ (L, 18. Pr. în fine, Dig. Lib. 34. Tit. 5.
Comp. L. 8,
Dig. loco
plare

cu ascendentul

cit. şi L. 39

$ 14, Dig.

Lib.

24. Tit,

1.)

„Indoeală fiind, dice Art. 37 din codul Calimach

care ar fi murit mai înainte,

din două

sau mai

(25 Austriac), Azt. 37 Cod.

multe

ne, Calimach, 26
ve Sau severşit tot într'o vreme, atunci acel ce dice că aupersoa
murit jtalici 78
mai înainte una -sau alta div
feţele acele, se îndatoreşte a dovedi
disa sa; ear neputând-o dovedi, se socotește ca când
ar fi murit
toate fețele tot odată. Drept aceea, întru o asemen
e întâmplare,
nu are loc trecerea driturilor de la o persoană la
alta.“
Presumţiunea codului Calimach este și ea arbitrară, cu toate
că se vede admisă în codul: Olandez (Art. 878), în
codul canton.
Vaud (Art. 510) şi în codul Italian (Art, 924), căci
din faptul că
nu se poate stabili cine a murit întăi, nu resultă
că toți au trebuit

să moară o dată. Această presumţiune nu conduce la nici
un
resultat, căci dacă averea unuia din comurenți nu trece
la celalalt,
aceasta nu este pentru că ei sunt presupuşi că au
murit de
0 dată, ci pentru că nu se poate stabili cine a murit
întăi.

Olandez,

Critică.
|
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remas în viață, de şi nici o înrudire nu esistă între soți, î) ear
în lipsa soţului și a, tuturora vine Statul, căci ceea ce nici un
particular, nu

post omnes.

poate

să ceară

2)

Despre sezină

se cuvine

societăţei

întregi.

Piscus

sau despre continuarea posesiuneă în persoana,
moștenitorilor.

Art, 653.—Descendenţii și ascendenţii au de drept posesiunea succesiunei 2) din momentul morţei defunctului. Ceilalţi moştenitori întră
"în posesiunea succesiunei cu permisiunea justiției. (Art. 95, 659 urm. .
389, 891, 895, 911, 912 C.C; Art. 22 $6 şi 33 L. timbrului din 1886.
Art. 724 C. Fr. modificat.)
Descendenții și ascendenţii au de drept posesiunea succesiunei

momentul

morței defunctului,

din

stufim a morte... guasi continuatur

dominiuum, (Inst.$ 3. Lib. 3. Tit. 1.) 4) Art. 653 consacră deci în

favoarea unora din moştenitorii legitimi vechia macsimă înscrisă
în Art. 318 din cutuma Parisului: Je mort saisit le vif, son hoir
plus proche et habile ă suceâder. 5) Autorul este deci presupus

19
——

)

Maritus

et uzor

ab inlestato invicem sibi în solidum pro

decesserint,

fisci nostri rationibus

Cod. Lib. 10. Tit.
3)

antiquo

jure succedant ; quoties deficit omnis parentum, liberorumve, seu
propincorum. legitima vel natwralis suceessio, fisco excluso.“ (L.
unică, Cod. Lib. 6. Tit. 18, Unde vir et uzor.)
Scire debei gravitas tua, intestatorum ves, qui sine legitimo herede
Prin

succesiune

vindicandas.i

(L.

1

ab

îinitio,

10, de bonss vacantibus, et de incorporatione.)

se înțălege

aici bunurile

active

şi

pasive,

mobile

şi imobile, corporale sau incorporale, într'un cuvânt, toată averea
defunctului. Demol. XIII. 138, 139. Vedi şi supră, p. 222, tecst și

nota

2. Sezina

nu

se aplică însă la

prin natura lor sunt intransmisibile

drepturile

și care

se

sau

stâng

bunurile

o dată

care

cu

moartea lui de cujus, precum ar fi o rentă viageră (Art. 1639 urm.),
usufructul (Art. 557) etc. Demolombe. XIII. 133 bis, 140.
*) Comp. Cas. Rom. Bulet.pe 1867,p. 845 şi pe 1879, p. 86.— Această

hosesiune de drept nu poate însă să întreacă

vocaţiunea succeso-

rală. Cas. Rom. Bulet. S-a I pe 1886, p. 406.
5) Această macsimă, pe care unii o fac pe nedrept să se tragă din dreptul Germanie (V. Laurent. Drept internațional, VI. 357, şi Drept
civil, IX. 220 urm.) însemnează că acela a cărui moștenire este
deschisă (le mort) transmite posesiunea tuturor bunurilor sale active și pasive (saisit) aceluia care în ordinea legală e chiemat la
moștenire (le zif.) Comp. Laurent op cit. VI. 355 şi Drept civil.
IX. 219. Pothier. Successions. Cap. III, S-a II. Toullier (IL. partea
II, 79, nota, 3) observă că nu mortul, ci legea transmite posesiunea bunurilor. Aceasta, este atât de adevărat încât defunctulnu
poate să împedice transmiterea posesiunei în persoana descendenților și ascendenţilor. Ast-fel, posesiunea bunurilor trece: fără nici
o întrerupere în momentul morței și în puterea legei (6pso jure)

de la, detunct la descendenții și ascendenţii

sei, fără nici o ma-
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descendenților şi ascendenţi-

bunurilor. sale

active şi pasive

în

momentul când își dă sufletul, de unde resultă că ori
ce usucapiune care

curgea

în

favoarea

defunctului

continuă

a curge

după

moartea,
lui și fără nică o întrerupere în folosul moşte
nitorului care are
sezina, (Marcad. III. 47. Mourton. II. 35.)
Legiuitorul închipueşte pe unii din moștenitor
i ca posedând
moștenirea, deși de fapt ei n'o posed încă,
de unde resultă că

sezina e o ficţiune a legei. 1)
Toţi moștenitorii,

au

din momentul

(Art. 644

|

chiar şi acei neregulaţi și anomali (Art. 316),

morței

autorului

lor proprietatea

bunurilor sale

și 899 $1 2), pe când poseșiunea, numai acei care
au

nifestaţie a, voinţei lor, și chiar fără știrea lor, sine
ulla aprehenstone—senza bizogna di materiale apprensione, după
cum se esprimă
Art,
925

din codul Italian. Această

transmisiune

imediat

ă, această
învestitură legală se numeşte sezină.
') Demolombe. XIII. 126. Laurent. IX. 219, Ducaurroy.
IL. 411. Sezina
poate deci fi definită: o ficţiune legală în virtutea
căreia un moştenitor este considerat ca posedând bunurile defunct
ului, chiar înainte dea fi pus mâna pe ele. Cu toate deci
că posesiunea este
un fapt, cu toate că intenţiunea persoanei este
neapărată pentru

a dobândi (Art. 1846), totuși descendentul și ascendentul
desc fără nici o deţinere, şi chiar fără ştirea, lor. Aceast o dobâna este cu
atât mai adevărat la noi, cu cât tecstul nostru
nu. vorbeşte, ca
acel francez, de sezina drepturilor și acțiunilor defunct
ului, ci de
sezina posesiunei, ca şi Art. 925 din codul Italian,
(Comp. Mour-

lon. II. 37,

mai voe

38.) Nu

w

nea succesiunei

—

star putea

deci

susține la noi că legea dă nu-

descendenților și ascendenților de a se pune în posesiu
fără învoirea, justiţiei, căci legea îi priveșt

sedând averea, deși de fapt încă ei n'au întrat în stăpâni e ca porea. ei,
Marcad€. III. 46. Laurent. IX. 207 urm. 217, 237,
258.—La Romani şi în vechia, noastră legislațiune, moştenirea nu
întra în patrimoniul

moștenitorului voluntar de cât prin o acceptare numită

adițiune
de ereditaie, ceea ce eră mult mai juridic, pentru că
nu se poate
pricepe cum proprietatea se transmite de drept fără
nici un act
din partea aceluia care trebue s'o dobândească. V. p.
232, nota 1.
„Din împrejurarea că toți moștenitorii aii din moment
ul Morței Dobândirea
autorului

lor proprietatea bunurilor care compun moştenirea,
re- fructelor nu
sultă că acei care n'a sezina ai dreptul la fructele
produse de este un efevt
bunuril

e cuvenite lor din momentul „deschiderei moștenirei,

ear nu
numai din diua punerei lor în posesiune, pentru
că fructele se
cuvin ca un accesoriu proprietarului lucrului care le
produce. (Art.
183.) „Fructus aulem omnes augent hereditatem, sive
ante aditam,
sive post aditam hereditatem accesserint, (L. 20 $
3. Dig. Lib. 5.
Tit. 3.) In caz deci când fraţii, care mau sezina, ar
veni la moştenire o dată cu ascendenţii care au sezina, ceea ce
este cu putință după Art. 671 şi 673, fie care moștenitor va avea
drept din
diua deschiderei moştenirei la fructele produse de
partea de avere
cuvenită lui. În caz însă când un descendinte sau un ascend
inte

Sar ivi în arma

punerei în posesiune a unui alt moștenitor : mai

al sezinei.
Controversă,
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sezina- o au de drept din momentul morței lui de cujus, ear ceilalţi n'o dobândesc de cât de la justiţie. *)
Sezina are de efect nu numai de a face pe moştenitor posesor întregei averi a defunctului, nu numai de a'l face creditor
pentru toate creanțele mortului şi debitor al tuturor datoriilor
sale, dar îi permite încă de a esercita toate. acţiunile sale, chiar
şi acele

posesorii;

ea îi transmite

deci

nu

numai

posesiunea

tu-

furor drepturilor pasive şi active ale defunctalui, ci'i dă şi esercițiul acestor drepturi. Prin urmare, moștenitorii care au sezina

pot: din momentul morţei lui de cujus să urmărească fără nică o
formalitate pe toţi debitorii defunctului, să revendice bunurile
sale întocmai ca însuși defunctul, şi să fie la rândul lor urmăriţi
de cătră creditorii moştenirei; pe când moştenitorii care mau sezina, deşi sunt şi ei învestiţi spso jure, și chiar fără ştirea lor,
cu proprietatea drepturilor şi a obligațiunilor defunctului, totuși
nu au posesiuneași acţiunile mortului, adecă esercițiul drepturilor sale active şi pasive, şi pănă la punerea lor în stăpânire,
ei nu pot nici să urmăreascăpe debitorii moștenirei, nică să fie
urmăriţi de creditorii ei, sau de alte părţi interesate. 2) Posesi-

unea utţilă pentru usucapiune începută în persoana defunctului
este decă pusă în suspensie din momentul deschiderei moştenirei şi
pănă în diua când moștenitorul a dobândit posesiunea de la justiţie.?)
depărtat, acest din urmă n'ar avea drept în urma evicţiunel sale,
de cât la fructele percepute în calitate de posesor de bună credinţă (Art. 485), de vreme ce el nu este moştenitor. Comp. Laurent.

IX. 227, 245. Demol. XIII.
Bordeaux

160 bis.—Contră. Cas. Fr. și Curtea

(Râpert. Dalloz, successions, 79, nota 2

187), după care dreptul la fructe

și D. P. 55.2.

ar fi o consecință a sezinei şi

nu s'ar cuveni moștenitorilor fără sezină de cât din diua punerei
lor în posesiune, ceea ce este inadmisibil, pentru că punerea în
posesiune e relativă numai la posesiune, ear nu la, proprietatea

averei de moştenire, care aparţine tuturor moștenitorilor fără nici o
deosebire din diua morței lui de cujus,
a die mortis. Este adevărat că
legatarii n'aii drept la fructele legatului de cât din diua cerereiîn ju-

decată, sau din giua încuviințărei predărei legatului (Art. 890 și 899 $

2), însă aceasta este o escepţiune care tocmai confirmă regula generală.
*) Dacă sunt mai mulţi moștenitori cu. același drept și nu se presintă
de cât unul singur, acesta este în drept a reclama trimiterea în
posesiune a întregei moșteniri. C. Bucureşti. Dreptul pe 1875, No. 34.
2) Laurent. IX. 224, 225, 243. Demolombe. XIII. 159, 160. Trib. Ialomiţa. Dreptul pe 1889, No. 44. Curte Bucureşti. Dreptul pe 1888.
No. 28. Comp. și Cas. Rom. Bulet. S-a I pe 1872, p. 140. Moştenitorii ar putea însă înainte de a dobândi punerea lor în posesiune
să revendice moştenirea pe calea de petiţiune de ereditate, pentru
că cine revendică proprietatea moștenirei n'are nevoe de a avea mai
întăi posesiunea ej. Curtea din laşi. Dreptul pe 1875. N. 63—
Contră. DI. Al. Degr6 în Dreptul; loco cit. p. 503.
2) Comp. Mourlon. Il. 37, 38. Laurent. IX. 242. Curtea din Paris, Ca- saţia fianceză (Repert. Dalloz. Succes. 416) și Cas, Română (Bu-
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Din faptul că posesiunea bunurilor trece în momentul morţei
şi în puterea legei (ipso jure) de la defunct la descendenţii
şi
ascendenţii sei, resultă: 1 că aceşti moştenitori dobândesc moștenirea, chiar dacă ar fi minori sau interdiși; și 20 că ei o trans- mit o dată cu a lor îndată ce ar supravețui cât de puţin autorului lor.
E
|
Sezina nu este însă irevocabilă, căci ea poate fi desfiinţată prin Renunţare
la

efectul renunțărei, de vreme ce nimine nu poate fi moștenitor în IMostenire
.

contra voinţei sale. (Art. 686.) Moştenitorul dobândește în adevăr moștenirea
fără
, ştirea lui (ignorans), dar el n'o păstrează în

contra voinţei sale (învitus).

|

Sezina fiind o ficțiune a legei, şi ficţiunile

|

legale

fiind în do-

meniul legiuitorului, testatorul nu poate să deroage la disposiţ
iunile Art. 653 şi să împedice transmiterea instantancă a posesiu
-

nei în persoana
In dreptul

descendenților și a ascendenţilor sei. !)

francez,

of

moștenitorii

legitimă,

chiar

şi colate- Persoanele

vali, au sezina, adecă sunt învestiţi ipso jure cu posesiunea drep- pâ€
se!
zina. au
Deose-

turilor și datoriilor

defunctului în momentul

morței

sale, ?) ear bire de la

codul francez.

let. p. 1872, p. 140) au decis că trimeterea în posesiune are efect
retroactiv pănă în diua deschiderei moștenirei, înșă această soluţie
este inadmisibilă, pentru că retroactivitatea punerei în posesiun
e
fiind o ficțiune, nică o ficţiune

nu poate să esiste fără o anume lege.

„ Vedi Laurent. IX. 239. Astfel, moştenitorii care n'au sezina nu
pot să
iee moștenirea în stăpânire înaintea punerei lor în posesiune. Laurent.

IX. 240. Demol. XIII. 156. Colateralii și moștenitorii neregulaţi nu
pot

de asemene face acte de administiaţie pănă la punerea lor în posesiune, Laurent. IX. 241.—-0ontră. Vazeille. Succes. Art. 771. Ei pot
însă fără nici o indoeală să iee măsuri conservatori. (Comp. Art, 681.)
1). Laurent, IX. 230. Demolombe. XII. 136.—E1 nu poate de asemene
:
să deie sezina legatarilor universali (Art. 889, 891). Laurent.
loco cit.
Testatorul poate însă să deie esecutorului testamentar sezina
pen-

"tru toate sau parte din mobilele sale, însă numai pentru un timp
care nu va trece peste un an de la moartea sa. (Art. 911.) Cât
pentru sezina imobilelor, el nu poate s'0 deie nicio dată. (Argum.
a contrario din Art. 911.)
*) 'Tecstul francez mai prevede încă că moștenitorii care au sezina
Altă
au şi îndatorirea de a plăti toate sarcinele moștenireă, de unde se bire
tage conclusiunea în Francia că moştenitorii care n'au sezina nucodul

plătesc datoriile ulzra vires emolumenti, chiar dacă au primit MOȘ: pla
tenirea pur

şi simplu, fără „ beneficii de inventar. (Laurent, IX.
226, 244.) Legiuitorul nostru a eliminat, şi cu drept cuvânt,
din
Art; 653 cuvintele relative la plata datoriilor, pentru că plata
lor
nu este un efect al sezinei, ci o consecință a trausmiterei moştenirei. Moștenitorul, chiar și acel neregular, represintă persoana
defunctului, și prin urmare, trebue: să plătească ' datoriile mortului
ultra. vires, dacă a primit moștenirea pur și simplu, fără benefici
i

de inventar.

Dacă această părere se poate susține în Francia (v.

Pelost-Jolimont asupra lui Chabot, Art. 173, nota 5), a fortiori ea,
trebue să fie: admisă la noi. Vedi și supră, p. 224, nota 1. Comp.

7
deosede la
francez

ata.

iilor ?
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codul Italian (Art. 925) și acel Neerlandez 1) o conferă tuturor
moștenitorilor în genere, chiar şi acelor neregulaţi. ?) La
noi, legiuitorul, după ce mai întăi a vorbit în Art. 652 de
moștenitorii legitimi
şi acei neregulați,
de o dată
părăLaurent. IX. 226, 244. Demol. XIII, 132 bis, 160 și XV. 119. Demante, III. 24 bis II. — Aceasta era și teoria Romană în. privința

moștenitorilor
de cât prin

extranei.

adițiune,

soana defunctului

“Dreptul Roman şi dreptul vechii.

Cu toate că ei nu dobândeau

totuşi ei erau

din momentul

presupuşi

deschiderei

că

moştenirea

continuă

moștenirei:

per-

„Zleres

quandogue, adeundo hereditatem, jam tunc a morțe successisse defuncto întelligitur.“ (L. 54, Dig. Lib. 29. Tit, 2.) Comp. Leg. 193.
Dig. Lib. 50. Tit, 17 și L. 2. Cod, Lib. 4. Tit. 16. Vegi şi Art.
701 cod. Calimach citat supră, p. 224, nota 1 la fine.
') După Art. 880 din codul Neerlandez, numai Statul trebue să ceară
posesiunea de la justiţie, şi aceasta, în scop de a se constata lipsa
totală de moștenitori. Comp. și Art. 900, 901 in. Ante-proiectul
de revisuire. |
”) La Romani, se făcea o deosebire între moștenitorii mecessarii sau
sui ei mecesşarii.pe de o parte şi moștenitorii extranei pe de alta.
Copiii care se găseau sub puterea imediată a lui de cujus în mMomentul morței sale, numiţi hoeredes sui, guia domestici haredes
"sunt şi în același timp mecessarii, quia Ommino, sive. velint, sive
nolint, tam ab intestato, quam ex testamento haredes fiunt (nstit.
$ 2. Lib. 3. Tit. 1, Gaius. II. 157) și robii înstituiți de stăpânul
dor (haredes necessarii), (Instit, $ 1. Lib. 3. Tit. 19) erau singurile persoane care dobândeau moștenirea îpso jure: „In suis haredibus adilio non est mecessaria, guia statim îpso jure horedes
ezistuni.“ (LL. 14. Dig. Lib. 38. Tit. 16.) Vegi și Instit. $ 3. Lib.
3, Tit. 1; Instit. $1
şi 2. Lib. 2. Tit. 19;—L. 11. Dig. Lib. 28.
Tit, 2.—n cât priveşte ceilalţi moştenitori, ei nu dobândeaii moştenirea de cât prin o acceptaţiune espresă (aditio) sau tacită (pro
harede gestio), (Instit. $ 7. Lib. 2. Tit. 19.) — „Horeditatem, . nisi |
fuerit adita,

transmiti

nec veteres

concedebant,

nec nos patinur.“

(L. unică, $ 5 în medio. Cod. Lib. 6. Tit. 51.) Comp. şi L..23. Pr.
Dig. Lib. 41. Tit. 3.—Instit. $ 5. Lib. 2, Tit. 19;—Instit, $ 8. Lib.
3, Tit. 9; —1L. 1. Cod. Lib. 6. Tit. 52; —L. 19 0od. Lib. 6. Tit,
30 ete. Moștenitorii care primeau moştenirea fie espres, fie taci-

tamente erau obligați a plăti toate

sarcinele

ei:

„Horedes onera ha-

reditaria agnoscere placut.“ (L, 2. Cod. Lib. 4. Tit. 16.) Codul Calimach, înspirat de principiile

Cod. Austriac.
Art. 797 urm.

dreptului

Roman, cerea şi el neapărat

o aditio hereditatis (Art. 701 citat supră, p. 224, nota 1 la fine ȘI A.
1028), aşa încât sezina este necunoscută în vechia noastră legislaţiune.
Codul Austriac este mai esplicit de cât vechia legiuire a Moldovei, căci Art. 797 și urm. prevăd că nimene nu poate, din autoritatea sa privată, să se pue în posesiunea unei moșteniri, fără
intervențiunea tribunalelor, care sunt autorisate a pune peceţi din

oficiă, a face inventar şi publicaţiuni şi a transmite posesiunea le-

gitimă acelor în drept. Codul Calimach n'a reprodus aceste disposiţiuni, însă o circulară ministerială din 1858 (Colecţia Pastia, p.
1114) arată regulele ce au a se păzi la intrarea în stăpânire a

moştenirilor ab intestat,

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 653.

sește această împărţire, dând

cendenților.
Dreptul

684
copiii.

1)

ce văduva

are

sezina numai

la o parte
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descendenților şi as-

virilă în usufruct

după

nu'i creează deci calitatea de moștenitoare în concurență

Art.

Art. 684.

cu

Ea, n'are sezina de drept, ci trebue să ceară succesiunea,
jus-

tificând că n'are avere. (Cas. Rom. Bulet. pe 1881, S-a Il,p.
269.)
|
Tot astfel s'a. modificat codul francez și. în privinţa legatar
ilor. Legatari uAstfel, pe când în codul francez, legatarii universali au sezina,
în Piversali
. Azt.
889, 891.
lipsă de moştenitori reservatari (Art. 1004, 1006 C.
fr.), la, noi, Deosebire de
din contra,

legatarii universali sunt datori a cere posesiunea

fie la codul

de la reservatari, fie de la justiţie, în lipsa lor, ?) (Art. 889,
891.)
(Comp. Curte din Bucureşti. Dreptul pe 1886, No.
62.)
Sistemul admis de legiuitorul nostru e-lipsit de ori ce logică
Critică la a-

şi greşit din toate punctele de vedere.

In adevăr, fraţii şi sur
lesao.
legiui-

rile nu au sezina, fiind că sunt colaterali, de şi ei
vin la moşte-

nire o dată cu ascendenți (Art. 671, 673);

mai

mult

qe

cât

numai descendenţii și ascendenţii

vor

atâta, în unele casuri, fraţii și surorile esclud chiar
pe ascendenţi (Art. 672); sezina se cuvine deci în casul Art.
672 unor
persoane care nu sunt moștenitori, adecă ascendenţilo
r. Eată ce
insemnează a face modificațiuni, fără a ne da samă
de însemnătatea lor. Bun sau rău, aceasta este însă sistemul admis
de legiui-

torul nostru. Prin urmare,

)

1) Intre descendenţii legitimi întră şi copiii naturali față,
cu moștenirea mamei lor, ear între ascendenți, și vudele
de sus ale mamei firești.—-Acești moștenitori nu au sezina toți de o dată,
ci pe rând,
în ordinea în care sunt chemaţi la moștenire. Comp.
Demolombe.
XIII. 147 urm. Laurent. IX. 231. Aubry et Rau. V,
$ 609,
tecst și nota 18. Astfel, ascendentul esclus prin un ascend p. 135,
ent mai
apropiei nu poate, chiar înaintea, acceptațiunei
acestui din urmă
să se considere ca având posesiunea bunurilor de
o dată cu dânsul.— Contră. Mass6-Vergs, II, p. 296 urm. Blondeau
(sâpar. des
patrimoines, p. 652 urm.) după care toți descend
enții sau ascendenții în gradul succesibil au în mod colectiv sezina,
cât timp moștenirea n'a fost primită de acei chemaţi în ordinea
legală a succesiunilor, ceea ce este inadmisibil, pentru că
cutumele franceze
care formulează sezina esclud toate ideea unui
drept colectiv.
Trebue deci “să avem în vedere tradiţiunea francez
ă, de unde
ne - vine sezina, ear nu tradițiunea germană, după
autorii de mai sus. Toţi descendenţii sau ascendenții cum susțin
o dată la aceeași moştenire au însă sezina pănă la care vin de
împărțeală în
mod colectiv şi indivisibil. Laurent. IX, 932. Aubry
et Rau. V.$
609, p. 131, tecst și nota 13.—Asttel, când din mai
mulți descendenți chiemați de o dată la o moştenire unii ar
fi renunţat, acei
care n'ar fi renunțat vor fi consideraţi ca având
posesiunea, întregei averi din momentul deschiderei moștenirei.
(Art. 697.)
In privinţa legatarilor cu

titlu universal,

moştenire, vegi esplic. Art. 895.

adecă

a unei

fracțiuni de

Moştenitorii
nu au sezina,

deh odată,
Controversă.

*

+
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L—ART. 653.

avea sezina. Ceilalţi moștenitori, adecă colateralii, soţul şi Statul
vor întra în posesiunea averei defunctului cu permisiunea justiţiei.
Cererea de punere în posesiune se va adresa pe timbru (Art.

tru trimeterea22 $ 6 L. timbr.

din

1886)

la tribunalul

celui din

urmă

domicilii

în posesiune.a] defunctului (Art. 95), după cum prevede formal Art. 770
din
codul francez. 1) Moștenitorul care cere posesiunea va trebui să
dovedească prin ori ce soiit: de mijloace, fie chiar şi prin marturi,
înrudirea sa cu defunctul în gradul succesibil, stabilind că moştenitorul care ar fi în grad mai apropiet a renunţat la moștenire.
După

rigoarea

principiilor

ar trebui

ca

moștenitorul

care

cere

trimeterea sa în posesiune să dovedească că nu esistă un alt
moștenitor într'un grad mai apropiet, mai ales la noi unde legiuitorul n'a prescris nici o publicitate (Art. 770 fr, eliminat la
n0l), şi unde nu s'a luat oare care garanții de cât în privinţa
soţului și a Statului. (Art. 681, 682.) (Comp. Curtea din Bucureşti.
Dreptul pe 1886, No. 31.) Cu toate acestea, în. practică, nu se
“cere altă dovadă de cât înrudirea cu defunctul şi cel mult stabilirea
că nu s'a presentat

nici un moştenitor mai apropiet pentru

a cere

moștenirea. ?) Trimitereain posesiune a unui moştenitor nu are însă
caracterul unei hotăriri irevocabile pentru a putea fi opusă moştenitorului mai

apropiet

care

ar reclama

ma!

în urmă

moștenirea

prin petiţiune de ereditate. (Comp. Laurent. IX. 246, 259. Tribun.
Ilfov. Dreptul pe 1887, No. 33.)
i
L. Timbr. din
Moştenitorul înainte da a fi pus în posesiune va plăti o tacsă
1886. Taese
de înregis- de înregistrare de 3, 6 sau 9 0, după gradul seu de înrudire
,
trare.
Sunt scutite de veri ce tacse suecesiunele legitime (ad intestat)
testamentele, legatele, înzestrările şi donaţiunile cu titlu de dotă
de veri ce bunuri mobile san imobile, precum şi ori ce fel de
donaţiuni sau liberalităţi între vii, deferite în linie ascendentă sau
descendentă şi soţului sau soţiei. (Art. 33 L. Timbr. din 1886.)
1) Oas. Rom. Bulet. S-a 1 pe 1886, p. 404.—Punerea în posesie '
se
face pe calea gracioasă fără citarea, părţilor. Cas. Rom. loco cit.—
Părţile nu se vor cita în contradictor de cât la caz de contestaţie. Comp. C. Bucureşti. Dreptul pe 1886, No. 62.—0 contestaţie de
stat nu se poate însă judeca cu ocasia unei cereri de trimetere
în posesiune, C. Bucureşti. Dreptul pe 1875, No. 41.—Dacă starea
tuturor moștenitorilor este contestată nimine nu va fi trimes în
posesiune pănă la judecarea, definitivă a contestaţiei. Dreptul; loco căt.
:) Aubry et Rau. V. $ 639, p. 377, nota 5. Laurent. LX. 250. Demol.
XIV. 212. Mourlon. II. 193. Ducaurroy. II. 547.—Vedi însă 'Toullier D. II (partea II), 291 urm. după care moștenitorul care cere
trimeterea în posesiune ar trebui să stabilească că nu mai esistă
alt moştenitor

în un grad

mai

apropiet,

ceea

ce este inadmisibil,

pentru că proba faptelor negative este mai tot-deauna cu neputinţă.

DESPRE SUCCESIUNÎ.—ART. 654.
CAPITOLUI,

Ş
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II.

Despre calităţile cerute pentru

a suecede.

Pentru a putea moşteni trebue a nu fi nici incapabil nici nedemn. Persoanele care au calităţile necesare pentru a: moşteni
sunt deci acele care nu sunt nică incapabile, nici nedemne. Capitolul de faţă se ocupă şi despre incapacitate şi despre nedemnitate.
Casurile de incapacitate sau de nedemnitate pot fi opuse de
debitorii moștenirei şi de toate părţile interesate atât incapabilului şi nedemnului, cât şi moștenitorilor sei. !)
|
Regulele

priviţoare

la causele de incapacitate şi de nedemnitate

se aplică la ori ce moştenitoni, fie ei
Legiuitorul nu se ocupă
putea transmite moştenirea,

despre
pentru

legitimi

sau

neregulaţi.?

calitățile necesare pentru a Calităţi cecă nici o incapacitate de a- rute pentru a

semene natură nu mai esistă astădi. 2)
.

mite moştemrea,

Î. Despre causele de incapacitate.
Art. 654.—Pentru a succede trebue neapărat ca persoana ce succede
să esiste în momentul deschiderei succesiune. (Art. 651 C. C.)
Copilul conceput este considerat că esistă.—-Copilul
considerat că nu esistă. (Art. 120, 121, 286 urm.

născut moit este
808, 924 C.C.

Art. 725 C. Fr.)
Art. 7 Ş 5. Constit. revisuită la 1879.—Numai Românii sau
cei naturalisaţi Români pot dobândi imobile rusale în Romănia. Drepturile pănă acum câştigate sunt respectate. Convenţiunile internaționale astăţi esistente remân în vigoare cu toate clausele şi
termenele cuprinse întrânsele.

In princip, toți suntem capabili de a, moşteni, afară de escepțiunile anume determinate de lege. Astfel se esprimă Art. 793
din codul Italian. (Comp. -Art. 949 C. C.) Sunt incapabili de a
moșteni: 1” acei care erau sevârșiți din viaţă în momentul deschiderei moştenirei, *) pentru că, după cum dice codul Caragea,
numi um viu poate moșteni pe un mori. 5) Acei care nu erau
') Demolombe, XIII. 271. Laurent.

VIII.

532.

Bonachi.

III. p. 22.

Curtea din Nimes. D. P. 51. 2. 1%.
*) Demolombe, XIIL. 164. Toullier D. II. (partea II) 106, nota a.
Laurent. VIII. 531. Aubry etBau.V. $ 591, nota 1.—Art. 654—658
nu pot îusă fi întinse la legatari şi donatari, care sunt cârmuiți,
în această privinţă, prin disposiţii speciale. Comp. Art. 808, 831, 930.

3) Comp. Demolombe. XIII. 165—166 guater. In privinţa călugărilor,
la noi altă dată, vedi supră, p. 225 nota 4, la fine.
*) Esistenţa în momentul deschiderei “moştenirei este deci o condițiune. sine qua non pentru a putea, moșteni. Demolombe. XIII. 173.
3) Dacă moștenitorul presumtiv Sa sevârșit din viaţă înaintea aceluia Art. 536
Cod.
pe care trebuea săl moștenească, el n'a putut să transmită pro- Austriac şi
sii
pn
i
la
priilor sei moştenitori

drepturile

e
=tonip
sale
eventuale la moştenire.
(Art.+

693
Cod.
e
mac,
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copilului.
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IL —ART.

sau zămisliți în acel moment;

zămisliți în

momentul

născut vii; 40 şi în fine, străinii
(Art. 7. Constit. $ 5.)

Așa, dar, este de ajuns ca

deschiderei
în

cine-va

654.

şi 30 acei care, de

moştenirei,

privinţa imobilelor

să fie

numai

nu

s'au

.

rurale.

zămislit

în

momentul deschiderei moştenirei pentru ca să poată, moşteni, destul
este numai ca copilul să se nască viu (fie chiar și neviabil), căcă
copilul născut mort e considerat că nu esistă. *) (Art. 654 $ ultim.)
Copilul zămislit nu este o persoană în puterea cuvântului ; legea
se mărgineşte numai al apăra pentru ca prin faptul unei naşteri
tardive el să nu fie lipsit de drepturile care i sar fi cuvenit,

dacă sar fi născut mai de vreme.

Deosehire de

2)

Copilul zămislit se consideră ca esistent, numai sub condiţiunea
de a se naște viu,chiar dacă a fost estras cu violență şi cu aju=
torul unui instrumenţ din sinul mamei sale,?) şi chiar dacă ar fi
murit imediat după naștere, quamuis natus illico decesserit. (L.
2. Cod. Lib. 6. Tit. 29.)

Codul francez şi acel Italian (Art. 724) mai

la codul fran-

cer încă ca

cez în privinţaPilul să fie viabil (vite habilis), adecă să fie astfel

co-

conformat în

viabilităţei. cât să poată trăi, însă această condițiune nu se mai cere de

le-

„giuitorul: nostru, care depărtânduse de la codul francez, a modificat
în această privință Art. 288, 654 şi 808, 1) ceea ce este con-

536 Cod. Austriac.) Dar dacă moștenitorul cuiva s'a sevârșit din
viață, după deschiderea moștenirei, însă înainte de a o lua în stăpânire, atunci dreptul moștenirei trece la moştenitorii lui, afară
numai de s'a curmat acest drept prin lepădare, sau prin alt chip.

(Art. 693 Cod. Calimach.) Comp. Art. 692 C. C. și Arntz. Il. 1363.

)

nascuntur,

negque nati, neque procreati videntur : guia

n.

:)

*

mortui

200 TEc i

„(ui

nunguam liberi appellari potuerunt.* (IL. 129. Dig. Lib. 50. Tit. 16.)
Vedi Art. 34, în fine şi 986 cod.. Calimach (Art. 22 Austriac.)
Aceasta nu este de cât aplicațiunea macsimei: Infans conceptus
pro nota habetur, quoties de ejus commodis agitur.— Comp. şi Art.
808 care face aplicațiunea aceleaşi maesime.—La Romani, copiii
numai zămisliți erau puși în rândul persoanelor necerte, însă în
mai multe casuri, în compluribus causis, ei se considerau prin 0
ficțiune ca născuți. Vedi Instit. Lib. 1. Tit. 13, $ 4 și L. 7. Dig.
Lib. 1. Tit. 5, de statu hominum. „Legile se îngrijesc și pentru
„acei zămisliți, dice Art. 34 din codul Calimach (22 Austriac), încă,
de la ceasul zămislirei lor, pentru că să socotesc ca niște născuţi,
când se atinge pricina de dânșii însuși, ear nu de a treia persoană,“
Comp. și Ast. 986 din acelaşi cod, precum şi Art. 40 lit. b, cod.
Caragea, partea IV, Cap. 3. Vegi şi $ 1, în mcedio, Cap. 37
„din codul lui Andronachi Donici, citat p. 237, nota 1.
Natum uceipe, et si exsecto ventre editus sit.“ (L. 12, Pr. Dig.
Lib. 28. Tit. 2, de Ziberis et posthumis heredibus instituendis ete.)
Vedi Tom. I, partea L, p. 125 şi partea Il-a, p. 254 şi 331.—la,

DESPRE
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form şi cu vechia noastră legislaţiune. 1)

Pentru ca, un copil să poată moșteni şi prin urmare să
transmită drepturile sale altora, este. deci de ajuns ca el să fi fost.
conceput în momentul deschiderei moștenirei Și să se fi născut
viu.
Acela care reclamă o moştenire în numele unui asemen
ea copil va trebui deci să dovedească: 1 că copilul a trăit
cât de
puțin, adecă că sa născut viu 2) (Art. 120, 121
şi 1161); şi
2" că el era concept în momentul deschiderei moştenirei.
Naşte însă întrebarea cum se va stabili momenţul
concepțiu- Dovedirea
nei?

Cestiunea este viu controversată:

tenire presumțiunile Art.
gestațiunea

cea

mai

286

scurtă

1% Unii aplică şi la moș- coeaep

urm. de la legitimitate, după

nu

poate

fi mai

ear cea mai lungă nu poate trece peste 300

pilul

născut

mai

înainte

de

300 dile

mică

de

care Controversă.

180

dile,

dile, așa în cât co-

de la moartea,

lui de cujus

Romani, cestiunea viabilităţei era controversată. V. Tom.
1, loco cit.
Cu toate că viabilitatea nu mai este la noi o condițiune
a per„sonalităţei copilului, totuși perdania unul copil prea crud
pentru a,
putea trăi nu se consideră ca o naștere. Demolombe. XIII. 176.
Bonachi, IN. p. 24. „Uzoris abortu testamentumn mariti
non solu,“
(L. 2. Cod. Lib. 6. Tit. 29, de posthumis heredibus înstitu
endis etc.)

) Aceeași soluție este admisă și în codul

Austriac.

Vedi

Unger.

System des Osterr. Algem. privatrechis. |. $ 26.

„Intre fii se

tatălui seu cu' viață, cu

macar să

cu-

prinde și fiul ce este zămislit, în pântecele maicei
sale, dice codul
lui Andr. Donici, Cap. 37, $ 1, carele se va, naște
după “moartea

întregime şi la

vreme,

dească glas în ceasul ce se va naşte, având însă
în viaţă, şi având întregimea omenirei desevârșit,

moartea tatălui seu la vreme.“

slobo-

suflare şi fiind
și născut după

*) Demolombe. XIII. 186. Laurent. VIII. 543 și IX. 10. Demante, III. 29.
Cine trebue
Mourlon. II. 41. Duranton. VI. 78.—— Contră. Mass6-Verge. II,
p.
să
241 nota 3, după care capacitatea, fiind regula, iar incapacitateas dovedea. |
, pape
escepțiunea,

copilul se presupune născut viu, şi dovada incumbă
a- Controversă,
celora, care susțin că el s'a născut mort, presumţiune care
se vede
admișă prin Art. 35 din codul Calimach (23 Austriac.)
Am susţinut cu altă ocasiune (vedi Tom. 1, partea I, p. 125)
că această
din urmă părere ar fi admisibilă și la noi, în basa Art.
35 din
codul Calimach care n'ar fi abrogat (Art. 1912), însă acum,
după

o matură

reflecsiune, părerea contrarie

mi

se

pare

mai

juridic

ă,
pentru că în drept, acela care reclamă o moștenire în
numele unui alt individ trebue să dovedească că acel individ esistă
în momentul deschiderei moștenirei. (Argument din Art. 120, 121.)
Faptul că copilul s'a născut viu se va stabili cele de mai
multe ori
prin înfățoşarea actului de naștere care constată data
sale şi viaţa copilului, căci el a trebuit să fie înfățoşat nașterei
ofițerului
stărei civile. (Art. 41.) Acest act va face dovadă despre
viața
pilului până la înscrierea în falş. In lipsă de act de naştere co, sau

dacă copilul a fost înfăţoșat mort ofițerului stărei civile (vedi Tom.

I, partea

1, p. 235

nota

5), faptul

că copilul s'a născut

viu

stabili prin marturii. care au asistat la naștere, prin procesu se va
l
bal de autopsie, dacă autopsia a avut loc, ete. Laurent. VIII. ver544,
Demante. III. 31 bis. Marcad€. II. 58.
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ar fi presupus conceput înaintea deschiderei moștenirei. !) 20
„Alţii aplică presumţiunile de la legitimitate asupra gestațiunei celei mai lungi și celei mai scurte numai atunci când cestiunea de
legitimitate e legată cu dreptul de moștenire, când, de esemplu,
copilul s'a născut înainte de a se împlini 300 de dile de la desfacerea, căsătoriei, 2) ceea ce în ori ce caz ar fi mal juridic. Adevărul însă este că presumţiunele care hotărese un minimum şi un
maximum al gestaţiunei, nu se aplică nici întrun caz în specie,
pentru că ele au fost înfiinţate în favoarea legitimităţei, care e de
ordine publică, ear nu pentru succesiuni, unde nu sunt în joc de
cât înterese bănești, și știut este că presumţiunile legale nu pot
fi întinse de la un caz la altul prin analogie. Judecătorii vor determina deci în mod suveran momentul câncepțiunei, după împrejurările causei, referinduse la știința medicală. (Laurent. VIII
537—540.) Aceasta este rigoarea principiilor, şi dacă legea este
defectuoasă, causa nu este a noastră, ci a legiuitorului.
Incapacitatea,
Veni în fine la ultima incapacitate privitoare la moștenirea
străinilor de
imobilelor
rurale de cătră străini, cestiune pe care am mai tratat-o
a moșteni
imobile rura-0 dată cu toate desvoltările ce merită. (Vedi Tom I. partea 1,
le, Art, 7$5
Constit,

p. 165 urm.) Am susţinut atunci, și susţin şi astădi că străinii nu

pot, în urma constituției revisuită la 1879, să dobândească imobile rurale prin nici un mod, nică chiar prin moştenire testamentară sau ab întestat, pentru că cuvântul a dobândi, care se vede
întrebuințat de legiuitorul constituant, cuprinde toate modurile de
a dobândi proprietatea cu titlu oneros sau gratuit, şi prin urmare,
și moștenirea testamentară sau ab intestat, care se enumeră şi ea
între modurile achisitive de proprietate. (Art. 644, 645.) Dreptul
de a dobândi prin ori ce mod imobile rurale este deci astădi un
drept politic, care ca atare, nu se cuvine de cât cetățenilor Români. De câte ori deci un imobil rural ar cădea în moştenirea,
unui străin, el se va cuveni Staţului ca avere vacantă. 5 (Art,
5) Aubry et Rau. V. $ 592, p.
Toullier D. II (partea II) 95.
asupra lui Chabot, Art. 725.
:) Ducaurroy. IL. 418. Maread6.
nota 2. Mourlon. ÎI. 42—44.

67, nota 2. Duranton. VI. 71, 72.
Malpel. Success. 28. Belost-Jolimont
Curte Grenoble. D. P. 55. 2. 40.
II. 52—57. Massc-Verg6. II. p. 240,
Boileux. III, p. 41. Arntz. Il. 1276

urm. Demante. III 32 și 32 bis 1. Demolombe. V. 100 și XIII. 184.

Dreptul

man.

Ro-.

Rambaud. II. p. 15.
La Romani, femeea remasă
în posesiune

a averei

remasă

îngreunată putea să ceară punerea

de la barbat

şi rândujrea

unui

cu-

vator ventris. (L. 1 $ 14, 17; L. 7. $ 1. Dig. Lib. 39, Tit. 9; L.
3 $ 3. Dig. Lib. 12. Tit. 2; L. 8. Dig. Lib. 27. Tit. 10.) Asemene

curatorie esistă și în codul Calimach. (Art. 357 $ 5 și 363 cores-

pundători cu Art. 270 şi 274 din codul Austriac). Vedi și Tom. Il
al lucrărei

noastre,

p. 67,

68.

3% De la publicarea volumului I, unde am combătut cu prisosință teoria

contrarie susținută de Dl. P. Th. Missir,

mai

mulți

autori au a-
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724 urm.) Străinii vor putea însă să dobândească imobile urbane,

pentru

că

dreptul

de a dobândi

asemene

imobile

nu se consideră

ca un drept politic, ci ca-un drept civil, şi ştiut este că
străinii
se bucură în Romănia de aceleași drepturi civile de care
se bucură și Românii. (Art. 11 C.C. şi Art. 7 Constit.)
Despre efectele încapucităţei.
Incapacitatea îşi produce efectele sale de drept, fără ca să
fie
nevoe de o hotărire judecătorească. (Laurent. IX. 10. Demol.
XIII.
270.)

Incapacitatea

esistând din

momentul

deschiderei

moştenirei,

incapabilul n'a avut nici o dată sezina, așa în cât nu este

de

o hotărire

judecătorească

pentru

a'i lua

o posesiune

nevoe
pe care

el n'a avut'o nică odinioară. î) El n'a avut; deci nici o dată dreptul de a se folosi şi de a dispune de bunurile moştenirei,
nică

chiar

de a le administra,

de unde

resultă

că, toate

actele

făcute

de dânsul sunt rule. De câte ori el va cere o moștenire, el
va
trebui să dovedească că întrunește condiţiunile cerute pentru
a:
moşteni. (Art. 1169.) In caz când el sar. găsi în posesiunea moştenirei, adevărații moştenitori vor avea în contra lui o acţiune
în petiţiune de ereditate, şi judecătorii, constatând că moşteni
torul aparent este incapabil

de-a

lăsarea bunurilor care compun

II.

moșteni,

îl vor

moştenirea.

condamna

?)

la de-

Despre causele de nedemnitate.

Art. 655.—Sunt nedemni de a succede, şi prin urmare escluşi
de la
moştenire: 1% condamnatul -pentru că a omorit sau a cercat
să omoare
pe defunct; 2% acela care a făcutîn contra defunctului o acusațiu
ne
(sau
mai

bine

dis o denunțare) capitală,

declarată

nioasă ; 5) 30 moștenitorul major care, avănd
doptat părerea

Tocilescu.
care

ne

fac

noastră.

Vedi

calom-

Alecs. C. Şendrea. Pr. Civ. [. 384; Gh.

Pr. Civ. I, partea II, 212, 212
destinsa

de judecată

cunoștință de omorul de-

onoare

de a cita

bis. Bonachi, III, p. 35,

modesta

noastră, „lucrare.

Comp. şi Gh. Flaișlen, în Dreptul pe 1885, No. 65.
La Romani, ori ce străin era incapabil de a moşteni:

„Qui depor- Dreptul Ro-

tantur, si heredes scribantur, tanguam peregrini,
capere non pos- man şi drepsunt.“ (IL. 1. Cod. Lib. 6. Tit. 24; de heredibus nstituendis
etc.) In tul vechii.

cât. privește dreptul nostru vechii, vedi Tom. I. partea I. p. 157
urm. *) Duranton. VI. 65. Laurent. IX. 11. Aubry et Rau. V.
$ 591, p.
|
65. Demolombe. XIII. 270.
|
2) Laurent. IX. 11.-Demol. XIII. 272
— Causele
.
de incapacitate, ca
şi acele de nedemnitate, vor putea fi opuse de toate părțile intevesate atât incapabilului cât şi moștenitorilor sei, Vedi supră p.
235.

*) Paragraful 2 al Art. 655, pe
dacţie,

publici

de vreme

lângă că cuprinde o greşală

ce particularii

ca la Romani,

ci numai

nu

mai

pot fi astădi

denunciatori

(Art.

de re- mesactitate

acusatori

5, 29 urm. şi

de tecst.

CODUL
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IL—ART.

655, 656.

functului, m'a denunțat aceasta justiţiei. (Art. 18 Constit. At. 47 $ 3,
48, 49, 225 urm. 298 C. Pen. Art. 14, 15, urm. 29, 30, 46 urm. 381
„urm. Pr, Pen. Art. 342 urm, 454 C.C. Art, 727 C. Fr.)
Art. 656.— Lipsa de denunţare nu poate vatama, în drepturile lor pe

ascendenți și descendenții

omoritorului, pe afinii

sei de același

grad,

pe soțul sau soția sa, pe fraţii sau surorile sale, pe unchii sau mătuşele sale, pe nepoții* sau nepoatele sale. (Art. 655, 660 urm. C.C. Art,
53 C. Pen. Art. 728 C. Fr.).
|

După părerea generală, nedemnitătea este un fapt care împedică de a păstra o moștenire pe care a dobândit-o cine-va. Nedemnitatea n'ar atinge deci în acest sistem de cât persoanele capabile, şi presupune capacitatea, căci acel care n'a dobândit o

moştenire nu poate s'o peardă: indignus potest capere, non reti-

mere. Prin urmare, numai persoanele capabile ar putea fi declarate
nedemne, și nedemnitatea în acest sistem, își produce efectele sale
de la pronunţarea hotărirei. Vom vedea însă când vom trata despre efectele nedemnităţei că acest sistem este cu totul lipsit de
temeiii și că nedemnitatea esistă ca și incapacitătea, ipso jure din
“momentul deschiderei moştenirei.
Caracterul
Nedemnitatea nu mai are în dreptul modern un caracter penal
nedemnităţei ca la Romani,
ci este mai mult o esclusiune care derivă din
voința presupusă a lui de cujus. In adevăr, legea depărtează de
la moştenire ca nedemni aproape pe toţi acei care ar fi fost de-

părtaţi de

Dreptul Ro-

man și dreptul vechiu.

)

60 urm. Pr. Pen.), acusațiunea fiind în domeniul ministerului public (Art. 1 Pr. Pen.), apoi este fără nici o aplicaţiune practică,
din causă că nu avem pedeapsa morţei. (Art. 18 Constit.)
Comp. L.1$ 3 şi L. 3. Dig. Lib. 34.Tit.9; L. 31 $ 3. Dig. Lib.

34. Tit, 4; L. 6 și 9. Cod. Lib. 6. Tit. 35;

Nov. 115,

Cap.3,$

12 şi 13, L. 9 ŞI. Dig. Lib. 84. Tit. 9 etc. Vedi Leclerecq, Dreptul Roman în raporturile sale cu dreptul francez, T. III. p. 157,
care le citează pe toate. Comp. și Van Wetter. Drept Roman. II. $
649. Comp. și Art. 695-—700, cod. Calimach (540—546 Austriac).
Vedi și Codul penal al Munteniei din 1852 (Art. 30 şi 281) care
prevede

de asemene

trei cause

de nedemnitate.

=

nedemnitate.

însuşi defunctul. (Th. EHuc. Cod. Ital. [. p. 176 urm.)

Romanii aveau mai multe cause de nedemnitate, între care vom
cita : atentatul la viața lui de cujus, faptul de a fi părăsit în
cursul captivităţei sau alienaţiunei sale, faptul de a nu fi provocat
rânduirea, unui epitrop defunctului impuber, refusul de a esercita sarcinele testamentare ; faptul de a fi blăstămat în public pe
testator; 1) etc., ear în vechiul drept francez, causele de nedem-

Cât pentru

codul

Caragea, el nici nu pomenește macar despre nedemnitate. Veţi
însă în pravila lui Matei Basarab (glava 284) vinele care fac pre
ficiori fără de moştenire din bucatele Părinților lor. Aceste vini
sunţ: bătaea, sau vrăjmășirea vieței părinților; aflarea trupește
întru păcat cu maștiha sau cu posatnica (fiitoarea) tătâne-seu.;
faptul de a pâri pe părinţii sei şi de ai aduce prim acea pâră şi
clevetire în grea pagubă; faptul de a nu. veni în ajutorul părin-

2 a dora cra
a Ea iti n e

Causele de
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nitate erau lăsatela apreciarea judecătorilor, in cât ele erau
nenum&rațe. Astădi, legiuitorul a restrâns causele de nedemn
itate
„numai la două, căci deși Art. 655 prevede trei casuri
de nedemnitate,

totuși vom

vedea că acusaţiunea

capitală

adusă în per-:

soana defunctului și recunoscută de justiție colomnioasă, nu
poate
să producă la noi nici un efect, de vreme ce noi nu avem .
pedeapsa
morţei. (Art. 18 Constit.) (Vedi p. 239, nota 3.) Enumerarea
fă- |
„cută de Art. 655 fiind limitativă, judecătorii nu pot
admite alte
canse de nedemnitate de cât acele prescrise de lege.
!)
Sunt nedemn! de a moşteni: 1% acei care au fost condamnaţi
?) Omorirea
sau
filor, când ei ar fi bolnavi,

slabi. sau

saraci;

refusul dim partea

copiilor (partea bărbătească) de a garanta pe părinţi
ă lor; oprirea
tatălui de și face testamentul seu (tocmeală sau
carte ca să'i fie
după

moarte);

„Feciorul

muere

de

faptul de a se căsători fără vocea

va

avea

tată,

dice

această

făra voea şi sfatul tătâne:seu,

încercarea de
a omori pe

de cujus.

tatălui seu, ete.

pravilă,

Şi va' lua

acela să n'aibă. din

bunătăţile tătâne-seu nimica, numai ce să fie fără de

moştenire, eară de va muri şi'i vor remânea feciori, acei
feciori
cer moştenirea de la moşul lor şi iau, ear nu şi mumă-s
a.“
*) Mouilon. II. 48. Marcadâ. III. 61. Duranton. VI. 87, 114.
Laurent.
IX. 2. Aubry et Rau. V. $ 593, nota 16. Toullier D.
II (partea
II) 105. Demolombe. XIII. 217, 218. Bonachi. III. p. 28.—In
cât privește causele pentru care se pot revoca donaţiunile și testame
ntele
2)

vedi Art. 831 și 930.

|

Moștenitorul nu va, fi deci nedemn dacă el n'a fost
condamnat în
penal prin o hotărire definitivă, de esemplu, dacă
el a murit chiar
după pronunţarea verdictuliii juraţilor, însă înainte
de a se pro-.

nunța hotărîrea *) (Art. 12 Pr, Pen.),

morului

a trecut timpul

cerut

sau dacă de la comiterea o-

de lege (10 ani)

pentru prescri

acțiunei publice. (Art. 593 Pr. Pen.) Prescrierea pedepse erea
i (Art.
596 Pr. Pen.) sau graţiarea condamnatului (Art. 93
Constit.) nu oprește însă nedemnitatea. (Vedi înfră, p. 243.)
Moştenitorul nu va fi nedemn, dacă era smintit în
momentul CO- Casuri în care
miterei faptului (Art. 57 C. Pen.), sau în stare de
legitimă apă- moștenitorul
vare (Art. 58, 256, 257 C. Pen.), sau, dacă fiind minor
a lucrat fără pricepere (Art. 62 C. Pen.), căci în toate de 19 ani, nu € nedemn.
suri nu se pronunță nici o condamnare. Comp. Aubry aceste ca- Gr cTp58
et
$ 593, nota“1. Toullier D. IL (partea Il.) 106, 108. Durant Rau..V.
on. VI.
90—93, 97. Laurent. IX. 4, 5. Demolombe. XIII. 225,
226. Mourlon. ÎI. 49. Arntz. IL. 1283.——Acel condamnat în basa
Art. 63 din
codul penal va. fi însă nedemn.
Condamnarea prin contumăcie (Art. 470 urm, Pr. Pen:)
atrage Condamnarea
nedemnitatea, ca,
şi acea

contradicătoare,

pe

câtă vreme hotărirea prin contucurței n'a fost nimicită, (Art. 481 urm. Pr. Pen.)
Demolombe. XIII, paie Art.
224. Laurent. IX.
5. Mourlon.

%)

II. 49, nota 2. Duranton. VI. 99, 101.

Demante. III. 35 bis II. Bonachi. III, p. 30.

Pen.

|

La Romani, din contra, faptul se judeca și după moartea
, ucigașului, ear ave- Deosebire înrea moștenită se confisca: „Modestinus respondii, morie
rea crimine eztincto, tre dreptul
perseculionem eorum, que scelere adquisita probari
Possunt, fisco competere Roman şi
- D088e.* (L. 9 în fine, Dig. Lib. 49. Tit. 14.) Astădi,
moartea ucigașului întâm- dreptul aeplată înaintea pronunțărei

hotărirei definitive împedică

nedemnitatea de a 316

ua],
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II.—TIT. 1.—CAP.

I1.—ART. 655, 656.

ca autori principală, ca coautori, ca agenţi provocatori (Art. 47
$ 3 Cod. Pen.) sau ca complici î) pentru că au omorit sau au
cercat ?) să omoare pe de cujus. î) Aşa dar, pentru ca moștenivea loc (comp. Art. 833), aşa încât culpabilul ar avea interes a se sinucide
înaintea pronunţărei condamnațiunei, pentru a transmite succesiunea moșțenitorilor sei. Comp. T. Huc. Cod. Italian, IL. p. 177.

Cred că complicitatea, va produce nedemnitatea şi la noi, cu toate

Complicitate.
Controversă.

că după

Art. 48, 49
Cod. Pen.

-

'Fenţativă,
Art. 88 C. Pen.

”)

Numai omorul

)

cu voinţă a-

trage nedem»nitatea. Art,
295 urm.
Cod. Pen.

codul nostru,

complicele

se pedepseşte cu un

grad

a

testamen-

mai

jos (Art. 48, 49 C. Pen.), pentru că legiuitorul n'are în vedere pedeapsa, ci imoralitatea, și criminalitatea faptului. Comp. Demol.
XIII, 221. Ducaurroy. II. 423. Toullier D. II (partea II) 106. Demante, III. 35 bis V. Arntz. II. 1283. Duranton. VI. 89. Vedi și nota
următoare.— Contră. Laurent. IX. 3.
Cu toate că tentativa se pedepsește-cu un grad mai jos de cât
crima sevârșită (Art, 38 C. Pen.), totuși ea produce nedemnitatea,
pentru că legiuitorul nu are în vedere pedeapsa, ci imoralitatea
îptului. Comp. Laurent. IX. 3. Vedi și nota precedentă.
Așa dar, pe când simplul atentat la viaţa, dăruitorului sau a testatorului

este

o causă

de revocare

donațiunei

sau a

tului (Art. 831 $ 1 şi 930), numai omorul comis sau cereat cu:
voință, fie el omor simplu (Art, 225 C. Pen.) sau asasinat (Art.
226, 227 C. Pen.) atrage după sine nedemnitatea.: Loviturile ori
cât de grave ar fi, chiar câud ar fi causat moartea (Art. 241, 942
C. Pen.) (Demolombe. XIII. 234. Maread€. III. 64) sau omorul fără
voe (Art. 248) nu atrag după sine nici întrun caz nedemnitatea.
Tecstul francez este mai îndoelnic în această privință de cât al
nostru, pentru că el nu prevede faptul de a omori, ci de a causa
moartea. Comp. Marcad€. IL. 62. Laurent. IX. 4. Demolombe. XIII.
230, 231. Mourlon. Îl. 50. Aubry et Rau. V. $ 593 nota 2. Art,

725 din codul Italian prevede anume omorul cu voinţă, ear legea
3, Dig. Lib. 34. Tit. 9 declară din contra nedemn pe moștenitorul

Scusarea 0- ”
morului nu
împedică nedemnitatea.
Controversă.

care ar fi lăsat pe testator să moară din culpă sau din negligenţa
sa, qui manifistissime comprobatus est id egisse, ut per negligentiam
et culpam suam mulier, a qua heres înstitutus eraț, moreretur. Art.
695 din codul Calimach (540 Austriac) cuprinde între causele de
nedemnitate simpla vătămare cu cuget r&u la cinste, la trup sau
la averea lui de cujus, sau a rudelor ori a soției sale,
Ce trebue să decidem în casurile când crima ar fi scusabilă
(Art. 250—254 cod. Pen.)? Cu toată controversa ce esistă asupra
acestui punct,

cred

că nedemnitatea

va

avea

loc, căci seusele mic-

șorează pedeapsa, fără a șterge criminalitatea faptului, şi în ori ce
caz, ar fi imoral de a se da ucigașului averea victimei sale. Lau„rent. LX. 4. Mourlon. II. 51. Demante. III. 35 bis IV. Demolombe.
XIII. 232. Aubry et Rau. V.$ 593,nota 3. Mass€-Verg€. II. p. 243,
nota, 1, în medio. Toullier D. II (partea II) 106, nota 1. Merlin.
Repârt. Indignite, No. 3.—-Contră. Maread6. Ul. 63. Ducaurroy. II,
424. Chabot asupra Art. 727, No.7. Duranton. VL. 95.

Aceeași soluțiune va fi admisă, tot pentru aceleași motive,

de

câte ori culpabilul va fi fost condamnat de tribunalele corecţionale
pentru că ar fi fost minor de 20 de ani şi n'ar fi avut complici

majori. (Art. 65 Cod. Pen.)
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torul să fie esclus ca nedemn, nu este de ajuns ca el să fiomorit, sau să se fi încercat a omori pe autorul seu, ci trebueş
te

ca faptul să fie judecătoreşte constatat. Codul

meşte

Italian se mulță-

eu comiterea faptului, fără a mai cere

torească,

ceea ce este mulţ

mai

logic,

o sentință judecă-

căci este

straniu şi

chiar

imoral de a lăsa pe un ucigaș să transmită altora averea victimei sale, numai pentru că s'ar fi întâmplat să moară câte-va
momente înainte de a se pronunţa sentința condamnatorie. 1)
Această 'causă

de nedemnitate

nu

se şterge nici prin prescrierea Preserierea

pedepsei, ?) nici prin graciarea suveranului conform Art, 93
dinbeaopsci, era”
constituţie (Demolombe: XIŢI. 226. Mareads. III. 65), nică prin ier-

tarea

din partea

defunctului.3)

Iertarea

nu

va

produce

efectele

sale de cât în privința ingratitudinei relative la revocarea donațiunilor şi a testamentelor.
(A. 830 și 930.) (Laur, IX. 9 și XIII. 24.).
2” Sunt nedemni acei care au făcut în contra defunctului 9 Denunţa
re
denunțare capitală ear nu o dcusare, după cum impropriu se
es- ealomnioasă.
primă tecstul, *) care în urmă ar fi fost declarată calomnioasă
5)
1) Vegi Art. 831. $ 1 şi 930, unde legiuitorul nu mai cereo sentinţă
condamnatorie, în privinţa revocărei donaţiunilor şi a testamentelor,
mulţumindu-se

de astă.

dată numai

cu faptul

de a fi

atentat

la

viața dăruitorului sau a testatorului.— Comp. şi Art. 695 urm.
din
codul Calimach, unde earăși nu se cere o hotărire condamnatorie.
*) Prescrierea, acţiunei publice (Art. 593 Pr. Pen.) împedecă însă
e- Preserierea
fectele nedemnităţei. Duranton. VL. 97, 98. Aubry et
Rau. V. $ acţiunei pu593, p. 71. Toullier. D. II. (parte 11) 108. Mourlon. IL. 49. Deblice. Art.
molombe. XIII. 225, 296.
398
Pr. Pen.
*) Pronunțarea nedemnităţei fiind întemeiată pe consideraţiuni de
mo- crtarea din
rală. și de ordine publică, particularii nu pot modifica asemene
partea lui de |
disposițiuni. (Art. 5.) Și apoi, nedemnitatea, neproducându'și efectele sale de cât în urma morţei lui de cujus, şi ea folosind numai eujus. Controversă.
moștenit
orilor sei, iertarea din partea defunctului ar avea caracterul unui pact succesoral oprit de lege. (Art. 702, 965
şi 1226.)

Comp.

II. 1284.

Aubry et Rau. V. $ 593, p. 71. Duranton.
VI. 109.
Demolombe.

XIII.

226,

227. -Marcade.

Arntz.

V. 73. Bonachi. IE.

p. 29.—Contrâ. Malpel. Successions. 62, Comp. şi Laurent. IX.
„—Nimie n'ar împedica însă pe de cujus de a institui moşteni 9.
tor
pe nedemn

prin testamentul

seu.

După Art. 695 din codul Calimach (540 Austriac), iertarea
din Deoschire înpartea lui de cujus ştergea ca desevârşire efectele nedemnităţei,
soluțiune care era admisă- și in vechiul drept francez. Demolombe. tre codul Caglimăch î
XIII. 226. Pothier. “Succes. Cap. L. S-a II. Art. 4, $ 2.—Vedi
şi Art.
a
726 din codul Italian, după care nedemnul poate fi .reabilitat
de

cătră de cujus prin testament sau prin un act autentic
.
Nu văd
însă pentru ce acest codice esclude actul sub semnătu
ră privată.
*) Vedi supră, p.239, nota 3. Comp. și Art. 298 din
codul penal care

cuprinde aceeași inesactitate când gice: acela

care

cunoscând că

acusaţiunea sa. e mânciunoasă, ete,
5) Pentru ca denunțarea să fie calomnioasă, trebue ca faptele imputat
e

să fie falșe, ear denunțățorul să fie de rea credință (Curtea din ași,
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CODUL

CIVIL.—CARTEA I1.—TIT,

L—CAP,

IL.—ART. 655, 656.

de cătră justiţia represivă (Art. 298 C. Pen), ear nu de tribunalele civile, 1) după cererea acelui -calomniat, sau după acea
a moștenitorilor sei, ori a ministeriului public din oficii.?)
Inesaotitate
La, noi însă, unde pedeapsa morţei nu esistă (Art. 18 Constit.),
„această causă de nedemnitate trebue să: se considere ca neavând
fiinţă, pentru

de cujus,

|

)

acea

care

-

-

Dreptul pe 1883, No. 24), elemente care trebue să fie constatate în
sentințade fond. (Cas. Rom. Dreptul pe 1887, No. 23.) Denunţarea
fiind o datorie cetățenească (Art. 29 Pr. Pen.), se poate deci întâmpla ca, să se facăo denunțare neîntemeiată, fără însă a fi calomnioasă. Demolombe. XIII. 240.
1) Demolombe. X[II. 241. Laurent. IX. 6. Ducaurroy. II. 426. Aubry et
Rau.V. $ 293, p. 72. Toullier. D. II. 109, nota b.—Contră. Demante.
III. 35 bis VII. Duranton. VI. 107.
,
*) Demolombe. XIII. 242.—Contră. Ducaurroy. IL. 426, după care numai

,

acel calomniat ar avea dreptul de a cere condamnarea calomniatorului.

Ceseînţălege

2%) Marcad6. III. 66. Toullier D. II.

prin denun-,
fare capitală?

(partea II).

109.

Ducaurroy.

II.

RR

deci

meet

„

727, No. 13) privesc ca capitală ori ce acusare care ar atrage o
pedeapsă infamantă. (Art. 8 Cod. Pen. fr.) Această părere, care se
întemeiază pe legea 14 $ 3, Dig. Lib. 38, Tit. 2, pe legea1
$ 6, Dig. Lip. 3. Tit. 1, pe Novella 115, Cap. 3 $ 3 și pe legea
103, Dig. Lib. 50. Tit. 16, este inadmisibilă, și cu drept cuvânt se
vede respinsă de Belost-Jolimont, anotatorul lui Chabot. Vedi
„ Marcad6. IL. 67 şi Bonachi. III. p. 33. Codul Italian (Art. 725)
Prevede anume o denunţare care s'ar pedepsi cu o pedeapsă criminală.
Și la Romani, pedeapsa capitală era acea care atrăgea moartea
sau perderea civitatis: „appellatio capitalis, mortis, vel amissionis
civitatis inteligenda est.“ (L.. 103. Dig. Lib. 50. Tit. 16.) Perderea
civitatis se considera în adevăr ca moartea firească, (Instit, $ 1,
Lib. 1. Tit. 12. Comp. şi L. 2. Dig. Lib. 48. Tit 1, unde se dice:
» Capitala sunt (judicia),ex quibus piena mors, aut exilium est: hoc
est aque et ignis interdictio. Per has enim penas eximitur capul
de civtate...... Non capitalia sunt (judicia), ex quibus pecuniaria,
aut în corpus aliqua coercitio, pana esi.* Comp. şi L. 28 Pr. și $
1, Dig. Lib. 48. Tit. 19, care ne arată pedepsele capitale și acele
necapitale.
Ori ce altă rudă, pănă a nu avea calitatea de moştenitor, nu are

o...

425. Demol. XIII. 239. Laurent. IX. 6. Aubry et Bau. V. $ 593, nota
10.—Delvincomt (IL. p. 71, nota 3 asupra p. 26) şi Chabot (Art.

—

Moştenitori
minori.

înțălege

3%) Sunt în tine nedemni de a moșteni: moștenitorii 4) majoră 5)
EI

ut

Dreptul Roman,

se

î)

ema

Ul

capitală

îndatorirea de a denunța omorul lui de cujus. Demolombe. XIII.

255. Bonachi. III. p. 34.
*) Moștenitorul minor nu are îndatorirea de a denunța omorul, pentru
că el nu are eserciţiul drepturilor sale. „Minoribus vigenti quimque
annis heredibus non obesse crimen imultee mortis placut.“ (L.6 ab
îmitio, Cod. Lib. 6. Tit. 35.) Interdișii sunt puși în rând cu mi-

norii. (Art. 454.) Demol. XIII. 257. Moştenitorul smintit

asemene

scutit de această

îndatorire,

pentru

că

el

va fi de

nwși poate

da

samă de actele sale. Demante. III. 35 bis. IX. Demolombe. XIII. 257.

nr

m

o denunțare

e
m me

Nedenmmţarca

că prin

pune viaţa sau capul cui-va în primejdie.

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 655, 656,

care,

având

justiţiei,

cunoștință

adecă

945

1) de omorul defunctului, nu Pau denunţat

ofiţerilor de

poliţie judeciară (Art. 14, 15,

46
urm. Pr. Pen. şi 58. L. jud. de ocoale din 1879), puţin
importă dacă
el au aflat omorul înainte, sau după majoritatea lor, înainte
, sau după
deschiderea moştenirei. Minorul sau interdisul este
deci scutit; de
denunțare numai în timpul minoriţăţei sau a interdi
cţiei sale.?)
Această disposiţie este privitoare numai la moștenirile legitim
e, Art. 655, 656
de unde resultă că cuvintele afină de același grad,
care se gă- nu se aplică

sesc

în Art.

prin

testamentare, moștenitorul nu poate fi lipsit de dreptu
l seu
0 acţiune în constatarea nedemnităţei, ci numai prin
acţiunea

656, se aplică la persoanele care sunt în acelaşi
timp

la moștenirile

testamentare.
moştenitori ai victimei și cuscri cu ucigașul. In cât priveş
te suc. Controversă.
cesiunile

în revocaţiune pentru ingratitudine.

3) (Art. 831,

930,

931.)

1) Deşi nici o rudă a moștenitorului n'ar fi luat parte
la comiterea
omorului, totuși lipsa de denunţare nu va aduce nici o
vătămare,
dacă el a credut de bună credință că culpabilul este
din rudele
prevedute

de

Art.

656, pentru

că în asemene

caz

nu “i

imputa nici o negligență. Demol, XIII 264. Marcad. III. se poate
72. Mourlon. II. 55, nota 1.—Escepţiunea prevădută de Art. 656
va fi de
asemene admisibilă, chiar dacă ruda moștenitorului
n'ar fi fost
autor principal, ci numai complice, şi aceasta cu toate
că la noi
complic

ele se pedepsește cu un grad mai jos. (Art. 48 urm.
Cod.
Pen.) Marcad€. III. loco ciț. Demolombe. XII. 263..
Vedi şi supră,
p. 242, nota 1.
Legile Romane nu se mulţumeau cu 0 simplă
denunțare, ci Dreptul Roobligau pe moștenitor a resbuna moartea lui de cujus,
man.
prin acusarea ucigașului, și aceasta sub pedeapsă de a i se confisca
averea,
moştenită. „Heredibus autem qui în ulciscenda morte defuncti
ces-

saverani, tam testamento, quam ab intestato auferuntur bona.
(L,
15 $ 2. Dig. Lib. 29. Tit. 5.) Vegi și DL. 15. Pr. şi $ 1! Dig.
lococit,
L. 21. Dig. Lib. 34. Tit, 9, unde se dice: „Omnes enim
he-

redes, vel eos, qui loco heredis Sunt,

vindictam

convenit.

„Comp.

Şi

ojficiose

agere

circa

defuncti

IL. 1, 7şi 9 Cod. Lib. 6. Tit. 35.

—Nedemnitatea o dată stabilită, moștenitorul perdea
de drept averea, care se cuvinea cele de mai multe ori Statului (legea,
unică,

$ 12, Cod. Lib. 6. Tit, 51), ear câte o dată la alte persoane (Cod.
L. citată $ 12: sive în nostrum - fiscum, sive în “alias persona
s
Derveniant) şi Novel. 115, Cap. 3, $ 12. Această disposiţie
fiscală
datează încă de la legea Julia et Papia Poppea: „Lege nobis
adqairitur, velut caducum vel 'ereptitium ex lege Papia Poppoa : item
legatum ex lege 12 tabularum, Sive mâmcipi ves sint, sive nec mancipi.“ (Ulpiani Regul. Tit. 19, $ 17.) Bunurile luate de la
moştenitorii nedemni se numeau bona ereptoria. (Ulpiani Reg. loco
cit.)
—Astăgi, aceste bunuri nu se mai cuvin fiscului, ci moşteni
torului subsequent.

*) Mourlon. IL. 53. Laurent.
IX. 7. Demol. XIII. 259. :Maread6.

[IL

70. Demante;.-III. 35 bis 9. Bonachi. III. p. 35. Durant. VI. 112.
Aubry et Rau. V. $ 593, nota 14—Coniră. Ducaurroy. IL 429.
Mass6-Verge. IL. p. 244, nota 9. Poujol, asupra Art, 727, No. 12.
3) Demol. XIII. 262 și XXII. 278. Laurent. XIII, 9 şi XIV. 265. Duvergier asupra lui Toullier. IL. (partea II) 111, nota 1, Mass&

CODUL

246

Omor fără
voe.

1 —CAP.

II—ART.

655, 656,

omorul, !) şi aceasta numai în caz când crima n'ar fi fost adusă
la cunoștința justiţiei fie prin urmăririle ministeriului public ex
afficio, fie prin denunţarea altuia. 2) Legea nearătând termenul în
care să se facă, denunţarea, judecătorii vor aprecia dacă moştenitorul a fost sau nu colpabil de negligenţă, şi dacă el a făcut denunțarea prea tărdiu.?)
Esistenţa acestei cause de nedemnitate se va verifica de cătră
tribunalele civile, pentru că nici o condamnare prealabilă în penal nu are loc în specie. (Demolombe. XIII. 268.)
Moștenitorul nu poate să fie nedemn când, cunoscând planul asasinulvi, la lăsat să'l esecute, fără a fi dai nici un concurs la
severşirea lui. Purtarea moștenitorului ar fi imorală, însă nui
Sar pulea aplica în asemene caz nici $ 1, nici $ 3al Art. 635.4)
In adevăr, Art. 29 dinpr. pen. este lipsit de sancţiune.
Legiuitorul vorbind numai de denunțarea omoruluj lui de cujus,
se înțălege că această disposiţie nu se aplică la omorul fără voe
(Art. 248), nici la omorurile care nu se pedepsesc. 5) (Art. 57,
255 urm. Cod. Pen.)

Escepţiune la

Prin

Art. 695.—
Art. 656.

escepţiune,

sunt însă

scutiți de a denunța

omorul

lui de

Verge. III. $ 484, p. 232, nota 4 în fine şi II, p. 245, nota 11
in fine.
— Contră. -Toullier, loco cit: Troplong. Donations, |. 581 şi
Curtea Lyon (D. P. 64. 2. 66), după care dispensa de denunţare
nu sar aplica la afinii ucigașului de cât. în casul când ei ar fi

fost instituiţi mostenitori, ceea ce este inadmisibil, căci Arţ. 655 care

determină causele de escludere de la moștenire

tate, și Art. 831

și 930

referinduse fie care la o
posițiunile conţinute în
la, o materie la alta.
') Maread6. III. 70. Arntz.
Ducaurroy. Îl. 428. Aubry

care hotăresc

casurile

pentru

de

nedemni-

ingrafitudine,

ordine de idei specială și deosebită, disaceste articole nu pot; fi transportate de
IL. 1286. Laurent. IX. 7. Moulon. II. 53.
et Rau. V. $ 593, nota 12. Vedi însă înfră

p. 247.—Nu este de asemene nevoe ca moștenitorul să se consti-

tue parte civilă, legea mulțumindu-se cu o simplă denunţare.
Demolombe. XIII. 246. 'Toullier. D. II. (partea IL.) 110.
2 Comp. Demolombe. XIII. 254.— Moştenitorul va trebuisă denunțe
omorul, chiar dacă culpabilul a fost iertat de defunct. Demolombe.
XII. 249. Vedi și supră, p. 243, nota 3.—In dreptul Roman, se admitea soluția contrarie. L. 2. Dig. Lib. 29. Tit. 5.
5) Laurent. IX. 7. Mareadâ. III. 70. Arntz. IL. 1286. Ducaurroy. IL.
429. Mourlon. II. 53.—Cât pentru cestiunea de a se ști dacă moştenitorul

*)

a avut

sau

nu cunoştinţă

despre

sevârșirea

ceasta e o cestie de fapt care se poate stabili prin
mijloace. Demolombe. XIII, 250.
Demolombe,

XIII.

248.—Coutră.

Lebrun.

4. Comp. şi L. 2. Dig. Lib. 48. [it.9.

*) Demolombe.
Bulet.

XIII. 247. Merlin. Repeat.

Sea 1 pe

1876, p. 236.

Veţi

omorului,

a-

ori ce soiii de

Successions. Cap.

9, No.

Iudiguit&. No. 4. Cas. Rom,

și sură,

p. 242,

nota

3.

E

șul, ci numai
amorul

II.—TIT,

Nu este nevoe ca moștenitorul să denunțe pe ucigaș, ci numai

Nu se de-

nunţă, uciga-

CIVII.—CARTEA

DESPRE SUCCESIUNI.—ART, 656.
Cujus, ascendenţii şi descendenţii
de același grad, fraţii sau surorile
nepoţii san nepoațele sale, precum
respungătoare, și în fine soţul sau
Această, escepţiune esistă deci și

|

omoritorului, precum şi afinii
sale, unchii sau mătușele sale,
și afinii sei în gradurile cosoția omoritorului.
pentru cuscrii sau afinii cu Inesactitate

titlu de colaterali, ear nu numai pentru acei cu titlu

denți sau descendenți,
eroare: nu

se găsesc

căci

cuvintele

la finele

247

afinj de

de ascen-

același grad

articolului, pentru

de teett.

din

că aceste cuvinte

au fost substituite cuvintelor afini în linie directă, care figurau
în proiectul primitiv, ţocmai pentru a cuprinde și pe colaterali.!)
Legiuitorul n'a voit să silească pe moștenitor ajertfi interesele Motivele Art.
sale de familie pentru un simplu interes bănesc, ceea ce era ad656:
mis şi la Romani. ?)

Cată însă să mărturisim

că, în casul în

care Justiţia ar avea Critica, Art.

cunoştinţă despre omor, fără a cunoaşte pe ucigaș, legea nu'şi
poate atinge scopul, căci moștenitorul care a omis de a face denunțarea va avea -alternativa de a se lăsa a fi constatat de nedemn, sau de a denunța pe ruda sa, pentru a dovedi că se găsește în escepţiunea admisă de- lege. Pentru a înţălege deci
utilitatea

acestei

escepţiuni,

trebue

să presupunem

că ucigașul

a

fost condamnat sau se găseşte încă în mânele justiţiei când se
opune nedemnitatea moștenitorului. |
|
Eată însă un moștenitor care a fost constatat nedemn de cătră Lacună în le-

tribunalele civile ; mai în urmă însă, se descopere

că ucigaşul era E€a noastră.

rudă cu dânsul, în cât el era în drept. a nu'l denunța. Ei bine,
în asemene ipotesă, el nu mai are nică un recurs, dacă decisia
este definitivă, remănându'i numai dreptul de apel, în caz când

|

termenul war fi încă espirat. (Art. 316 urm. Pr. Civ.) In Fran-

cia, chiar dacă decisia ar fi definitivă, el ar putea s'o atace prin
calea escepțională numită lu regutte civile, sub condiţiune de a
stabili că partea adversă cunoştea motivele legitime ale tăcerei
sale (Art. 480 pr. Civ. fr.), ceea ce la noi nueste cu putinţă, fiind că legiuitorul nostru n'a admis revisuirea pentru causă de dol.
Din toate punctele de vedere deci, Art. 656 lasă mult de do-

rit, şi nu

este

de

mirat

că codul Italian

să fi desfiinţat

cu

') Marcad6. UI. 71. Mourlon. II. 54. Laurent. IX. 8. Demolombe. XIII.
261. Ducaurroy. ÎL. 'p. 296. Demante. III. 36 bis L. Arntz. Il.
1286. Aubry et Rau. V. $ 593, nota 15. Locrâ. Legislation Civ. X.
p. 72.—Acesta

este unul

din casurile rari

in care

trebue

să

ne

depărtăm de la tecst, pentru că tecstul nu cuprinde voinţa legiuitovului. Comp. Laurent. |. 273 şi şi IX. 8.
2) Comp. L. 13, 14 și 17. Cod. Lib. 9. Tit. 1; L, 5. Cod. Lib.9. Tit, Art, 53 Cod.

22.—Tot pe aceleași motive se întemeiază şi Art. 53 din codul

penal, după care rudele de sus și de jos, barbatul și muerea, fraţii
şi surorele nu se socotesc tăinuitori.

Pen.

948:

CODUL CIVIL.—CARTEA

I—TIT.

1.—0AP. [.

deseverşire a treia causă de nedemnitate, care consistă în denun-

ţarea omorului lui de cujus, când moștenitorul major are cunoștință,
de el, cu atât mai mult cu cât această disposiţie ar putea uneori
să silească pe un moştenitor a face o denunțare nesocotită.!)
Despre
"Dreptul ne-

efectele nedemnităţei

în genere.

-Moştenitorii care au comis faptele enumerate

area escluşi 'ca nedemni de la

moștenirea

testamentarănu însăşi de la moștenirea
e
egiee nefiind absolută, ci relativă,
- nirea ab în- nedemnul

va, păstra

..

în Art, 655 sunt

ab infestat a lui de cujus,

sa testamentară. Apoi, nedemnitatea
nu mai remâne 'nici o îndoeală că

capacitatea

de

a moșteni

ab

intestat

pe

ori

testat a oi ce altă persoană, fie chiar și pe copiii sei, în privinţa averei pe
persoane. care acești din urmă ar fi luat-o in locul părintelui lor nedemn.?)
Nedemnitatea' Naşte însă întrebarea dacă nedemnitatea are loc de drept, ca
a e şi incapacitatea, sau dacăea nu esistă astădi, ca şi în vechiul
loc de dreptdrept francez, de cât în virtutea hotărîrei care ar pronunţa-o?
din diva des- Această cestiune este plină de dificultăți. După părerea generală,
tenirei. ' nedemnitatea mar avea ființă îpso jure, ci numai de la pronunControversă. țarea ei prin o hotărire judecătorească, de unde resultă că pănă
la decJarațiunea ei, nedemnul ar păstra drepturile care decurg
din. calitatea sa de moştenitor, remănend supus tuturor obligaţiunilor ce'i impune această calitate. 3)
|

Această

părere

este

însă viu combătută

de Laurent,

și cu

drept cuvânt, paremi-se, căci capitolul de față ocupându-se de
calitățile cerute pentru a moşteni pe care le enumeră în mod
negativ, declară pe unii incapabili, ear pe alţii nedemni, de unde

resultă că nedemnitatea consistă toemai în lipsa calităţilor necesare
pentru a putea moșteni. Nedemnitatea esistă deci 2pso-Jure, ca şi incapacitatea (vedi p. 239), din momentui deschiderei moştenirei, şi hotărirea care intervine, la caz de contestaţie, n'o pronunţă, ci o conAjterarea ce-

lei de pe urmă voinţa
Arţ. 725 C.
Italian, 697
C. Calimach

Și 542 O.

1) A. treia causă de nedemnitate este înlocuită prin alta: „Este inca-

pabil, ca nedemn, de a moşteni, dice Art. 725 din codul Italian,
acela care ar fi silit. pe de cujus a face sau a'şi schimba testamentul seu; acela care Var împedica de a face un testament sau
de a revoca pe acel esistent, ori care ar fi desființat, ascuns, sau
alterat, un testament posterior.“
Tot în acest sense redactat și

Art. 855 din codul Olandez. Această causă de nedemnitate, repro-

dusă

și în

Ante-proiectul

de

revisuire

(Ant.

745),

esistă atât în

codul Calimach (Art. 697), cât şi în acel Austriac. (Art, 542.) Comp.
şi Dig. Lib. 29. Tit. V, si quis aliquem testari prohabuerit vel coegerit, precum și pravila lui Matei Basarab, glava 284.
2) Laurent. IX. 31. Demol. XIII. 293 urm. Chabot asupra Art. 630, No. 2.
3) Aubry et Rau. V. $ 593, p. 73. Mourlon. II. 63. Demol. XIII. 274

urm. Ducaurroy. IL. 422 şi 431. Demante. III. 34

ŢI.

74. Avntz. ÎL. 1288.

Duranton.

VI.

65

şi 115

bis. Marcad€,

urm.

SUCCESIUNI.—EFECTELE

stată numai. Moştenitorul nedemn

NEDEMNITĂȚEI.

n'a avut

249

deci nică odată sezina,

ca și acel incapabil. EI fiind cu totul străin de moştenire,
n'a putut nică odată să se folosească de avere, nici să dispue
de ea.

Toate

actele

emanate

de la dânsul sunt deci nule.

Prin urmare,

moştenitorul nedemn se consideră ca un posesor de
rea credinţă
(Art. 657), şi ori ce amestec în averea de moștenire
e privit ca
făcut de o persoană fără calitate.
|
Din momentul ce recunoaştem că nedemnitatea resultă
din lege,
ear nu din hotărîrea judecătorului, reclamantul nu
va porni în
contra nedemnului o acţiune în nedemnitate, după
cum susțin
mai toţi autorii, ci o petiţiune de ereditate. !
Dacă faptele care constituesc nedemnitatea sunt consta
nte și necontestate, judecătorul nu va interveni de cât atunci
când nedemnul va avea posesiunea averei şi va refusa de a o
părăsi. Judecătorul va interveni, în asemene caz însă, nu pentru
a da naştere nedemnităţei, ci pentru a constata că causa ei
este anterioară deschiderei moştenirei. Această acţiune aparţi
ne tuturor acelor

interesaţi, adecă

coeredilor

nedemnului,

moștenitorilor

din

*) Laurent. IX. 12 urm. şi Ante-proiect. IIL. p. 230.
Râpert. Dalloz,
Succes. 145. Mass6-Verg6. II. p. 245, nota 1. Curtea din
Bordeaux. D.
P. 54. 2. 158. Pacifici Mazzoni. Succes, |. 21, Este
însă de observat că codul Italian curmă controversa, făcând din
nedemn
una din causele incapacităţei: sono incapabili come îndegni itate
di suc-

cedere

,...

dice Art.

725 din codul Italian. Vedi

(Het

Nederlandsch,

nunță

tot în acest sens, de şi codul

burgerlijl; vechi,

IV. 480

Olandez

și Diephuis

urm.) care

se pro-

â păstrat redacţiunea

tecstului francez.—Demante (III. 34 bis) trage argume
nt în sensul
părerei contrarie din cuvântul esclus care se vede
în Art, 729 și
730 şi care Sar întrebuința numai când cineva e
însă și când el nu e primit la moștenire, argument dat afară, nu
care la noi nu
esistă, căci tecstele noastre corespundtoare (657,
658) prevăd că

moștenitorii sunt depărtați

ca nedemni, ear nu escluși
tenire. O rațiune deci mai mult pentru a se admite de la moşpărerea lui
Laurent. Comp. şi Bonachi. II. p, 27, 28.— Ceea ce
mă face însă
şi mai mult a crede că hotărîrea care intervine declară
numai esistența nedemnităţei, fără a o pronunța, este că,
legiuitorul nu reglementează acţiunea în nedemnitate, pe când întrun
caz analog,
când este vorba de revocarea donaţiunilor (Art. 831,
832)
sau a
testamentelor (Art. 930), el se îngrijește ane spune
că
revoca
ţiunea
mare loc de drept nici o dată (Art. 832) şi reglem
entează acțiunea în revocare (Art. 833 și 931), ceea ce de sigur
n'ar fi lipsit
de a face dacă ar fi înţăles ca nedemnitatea să
nu esiste din mo-

mentul deschiderei moştenirei, ci numai din diua pronun

țărei hotărirei. Și apoi, sistemul admis de Laurent, pe care!
credem
singur
juridic, se mai întemeiează încă şi pe Art. 657,
după care moștenitorul nedemn
e tratat

ca un posesor

de rea credinț

partea lui de a lua în posesiune averea de moștenireă. Faptul din
se consideră
ca un act de rea credinţă tocmai pentru că nedemn
itatea

din momentul deschiderei moştenirei, independent de ori ce are ființă
hotărire,
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gradul subsequent, donatarilor şi legatarilor, când nedemnul ar fi
reservatar (Art. 841 urm.), pentru că escludându'l astfel pe dân.sul, ei ar păstra intact darul sau legatul lor. !) Ea se cuvine:de
asemene chiar creditorilor acelor în drept. ?) (Art. 974.)

Ea se va esercita în termen de 30 de anidin diua deschidere!
moștenirei, legea nehotărînd alt termen mai scurt. 3) (Art. 1890.)
Urmărirea
Autorii care susțin că nedemnitatea nu resultă din lege, ci din

nedemnităjei o hotărîre judecătorească discută cestiunea de a se şti dacă netenitorilor ne-demnitatea

poate

fi urmărită

contra

moștenitorilor

nedemnului,

căemnului.. presupunend că el a murit după acela pe care nw'l poate moşteni,
însă inainte de a se constata nedemnitatea de justiţie, şi unii se pronunţă pentru afirmativa (Demolombe. XIII. 279), ear alţii pentru
negativa (Mourl. II. 61. Demante. III. 37 bis 1 şi ID). După
părerea noastră însă, cestiunea nu are nici un sens, căci nedemnitatea resultând din lege, moștenitorul este esclus din momentul
deschiderei moştenirei, aşa în cât el wa putut să transmită nimic copiilor sei. Acţiunea nu sar pricepe contra moștenitorilor

nedemnului de căt atunci când ei ar avea posesiunea moşteriirei.

Efectele

nedemnităţei

în

privinţa

celorlalţi

moştenitori.

- Art. 657.-—Moșştenitorul depărtat: :) de la succesiune este obligat a
întoarce toate fructele și veniturile a căror folosință a avut-o de la
„ deschiderea

moştenirel.

(At.

1086 C. C. Art. 729 C. fr.)
După părerea pe care am

123, 485,

admis-o

522,

523,

mai

655,

sus,

994,

996,

998,

moștenitorul. fiind

nedemn îpso jure din momentul morţei lui de cujus, este esclus
de la moștenire, după cum se esprimă Art. 655, atât în privinţa
celor de al treilea, cât şi în privința celorlalți moştenitori. 3)
') Laurent. IX. 19. Demolombe. XIII. 281 urm. Mourlon. II. 59.—
Dacă moștenitorul chiemat în locul nedemnului nu esercită acţiunea,

ea se va putea

esercita de celelalte părţi

interesate. Laurent.

IX. loco cit. Demolombe. XIII. 285 bis.
„2 Laurent. IX. 19. Demol. XIII. 284. Mourlon. “Il. 60.— Contra. Duanton. VI. 120. Marcad€. III. 78. Mass6-Verg€. II. p. 240, nota 6.
3) Comp. Laurent. IX. 20. Demolombe. XIII. 278.—După Art. 517 din

codul

cantonului Vaud,

acţiunea care ar tinde la escluderea unui

moștenitor ca nedemn trebue să se esercite în curs de un an de
la deschiderea moştenirei.
*) Este de observat că tecstul francez întrebuințează aici, ca și la

Art. 655 şi 658, cuvântul esclus din care

Demante

trage

conclu-

[ai

—

siunea, că nedemnitatea are loc din diua hotărirei prin care se declară nedemnitatea, ceea ce noi n'am admis. Vedi supră, p. 249, nota 1.
Laurent.

se face

IX. 22.—lIn

o distincţiune

opinia

generală,

pe

care

neîntemeiată, -după

noi

care

n'am

adimis-o,

nedemnul

ar

fi

moștenitor față cu cei de al treile, pe când el mar fi avut nici o
dată vre un drept la moștenire faţă cu ceilalți moștenitori chiemați
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Un

alt princip admis de toată lumea,
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chiar şi de cătră autorii

care susțin că nedemnitatea trebue să fie admisă

Art. 657,

de justiţie, ! geaua ere

este că nedemnul e presupus de rea credință. (Argum. din Art, demnului.
123, 485 şi 657.) E va trebui deci să restitue acelor în
drept
toate bunurile care compun moștenirea, căci el fiind esclus
ca
nedemn, nu poate să reţie nimic. Cât pentru fructele naturel
e sau
civile pe. care

el le

ar

fi

perceput

din

moştenirei, el este dator a le restitui

putea

opune

prescripţia

de

5 ani

momentul

deschiderei

în basa Art.
prevădută

657, fără a

de Art.

1907.

2)

EI va trebui să restitue chiar dobândile capitalurilor neîntrePlata dobânbuințate de dânsul, căci deşi el n'a primit acele dobândi
, totuşă ților capita,
reaua sa credință a împedicat pe adevărații moştenitori
de a le trebuințate.
percepe

, și știut este că reaua credință

obligă

ce ea a pricinuit. (Art. 998.) (Analogie din Art.
1088 nu este deci aplicabil în specie: 3
Nedemnul

cesorale

care

a posedat

este responsabil

un

timp

cât de

la toate daunele Controversă.

994 şi 1086.) Art.
scurt

bunurile

de gestiunea Și administraţiunea

ori ce detentor a unui lucru străin. Responsabilitatea

suc- „ătedemuul

sa ca gestiunea şi

sa este cu administra-

atât mai mare cu. cât el este de rea credinţă.
Asupra acestui
punct toţi autorii sunt de acord. (Demol. XIII. 304. Laur. IX.
25.)

Moştenitorul nedemn ne având nici o calitate, toate, actele de Nulita

”

tea
administraţie, precum contractele de chirie și altele sunt
nule şitedenedemn,
neoposabile adevaraţilor moştenitori care vin în locul
lui.
în lipsa lui. (Argument

din Art, 1019, care w'are ce căuta în specie.)

Aubry et Râu.V. $ 594, ab
Fr. D. P. 47.

î, 200.D.P.

initio. Demolombe.

56.1,

185.

1) Vegi Aubry et Rau. V.$ 594, p. 74.
-D. IL. (partea IL.) 114, “Presumţiunea,
justifică însă în părerea

generală,

XIII.

301.

Cas,

Demol. XIII. 306. 'Toullier
rălei credinți nu se prea

pentru

că, după

această

părere,
nedemnitatea neavând loc de cât din diua pronunțărei
hotărirei,
moștenitorul a putut fi de bună credință înainte de a
fi declarat
nedemn
, :pe când, în părerea

acelora

care admit

esistenţa nedem-

nităței din giua deschiderei moştenirei, presumțiunea, r&lei
credinţi
se esplică de la sine, de vreme ce moștenitorul fiind esclus
de la
moștenire, el este de red credință îndatăce s'a pus în
posesiunea
„ bunbrilor care compun acea moştenire. Comp, Laurent
. IX. 23.
2) Demolombe. XIII. 309. Marcade. III. 81. Durant. VI.
122. „Heredes,
quos necem testatoris înullam omisisse coustiterit, fructus
. integros
coguntur reddere.“ (L. 1. Cod. Lib. 6. Tit. 35.) Vedi şi L. 18,
Dig. 34.9.
2) Laurent. IX. 24.— Această soluţie se admite și de
unii autori care
susțin că nedemnitatea are loc numai din momentul pronunț
ărei
hotărîrei. Vegi Marcade. II. SI. Aubry et Rau. V. $
594, nota 4.
Arntz. II. 1289. Durant. VI. 123, care din eroare
invoacă în acest sens legea 1, Cod. Lib. 6, Tit. 35 mai sus citată,
Veţi şi
Tom.

II a lucrărei

noastre. p. 482.—-Contră. Demante. III. 38 bis
„IL. Demol. XIII. 307. Ducaurroy. II. 432. Toullier D.
Il (partea IL.)
114, care aplică Art. 1088.— Această din urmă soluţiu
ne era admisă și la Romani: „Ex heredilate autem rerum distrac
tarun,
a debitoribus accepte pecunie, post motam litem Bonorum vel
, usuras înferani.“ (|. 1 în medio, Cod. Lib. 6. Tit, 35.)
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Instrăinarea
averei de.

moştenire,
Ş

bui

Dacă nedemnul

a înstrăinat un

să restitue

preţul. În caz când

Îi

.

A

bun al

moştenirei,

preţul ar fi mai

yo

el va tre-

mic

de

A

cât

valoarea lucrului, el va trebui să restitue valoarea lui, de care
moștenitorul adevărat a fost lipsit prin reaua sa credință. !) (Analogie din Art. 996.)
|
Esistenţa, i
Ce trebue să decidem în privinţa creanţelor ce moștenitorul
ţi

în contra

Nedemn

ar

fi avut

a

în contra

o

moștenirei?

Nu

poate

=

d

să fie vorba

moştenirei. de renașterea acestor drepturi, în urma depărtărei lui de Ja Moştenire, pentru că ele nică o dată nu sau stâns prin confusiune,
de vreme ce nedemnul nici odată n'a fost moștenitor.
Aceasta
este o consecință a teoriei mai sus admise, după care nedemnitatea esistă îpso jure din momentul deschiderei moștenirei. 2)

Efectele

nedemnităţei

în privinţa celor

de al treile.

După rigoarea principiilor, toate actele de disposiţie, precum
instrăinările, ipotecile şi alte acte făcute de nedemn înaintea esclu-

derei sale sunt nule şi neavenite erga omnes, ca unele ce nu e-

mană de la un moștenitor aparent, ci de la un moștenitor esclus
„încă din momentul deschiderei moştenirei, şi prin urmare, de la
o persoanăgfără nici o calitate. 5) Această rigoare se justifică
pănă

la un punct oare care, căci nedemnul care ar avea dreptul de a

administra bunurile moștenirei, ar puţea să vatăme interesele moşteni-

torilor, fără ca ei să aibă vre o garanţie contra rălei sale gestiuni.

PONI
II
„NI

1) Dacă nedemnul a cumpărat un lucru cu banii moștenirei, el va
trebui să restitue aceşti bani, ear nu lucrul care a devenit proprietatea lui. Laurent. IX. 25. Curtea din Lyon. D. P. 64. 2. 66.
*) Comp. Laurent. LX. 26.—La Romani, drepturile reale sau personale pe care moștenitorul nedemn le avea contra moştenirei, și
care se stânsese prin confusiune, nu renăşteau nicio dată: „Cowfusas actiones restitui non oportet.* (|. $, 11 și 18. Dig. Lib. 34.
Tit. 9. — Vedi şi L. 29 $ 2. Dig. Lib. 49. Tit. 14, de jure
fisci.)
— Autorii admit însă mai toţi astădi renașterea acestor drepturi. Demolombe. XIII. 302 bis. Aubry et Rau. V. $ 594, p.75.
Nu poate însă să fie vorba de renașterea unor drepturi care nici
o dată n'au fost stânse,.
2)

Comp.

Laurent.

IX. 29.—După

părerea generală,

înstrăinările, ipo-

tecile, servituţile și alte drepturi reale constituite de moștenitorul

nedemn înaintea escluderei sale ar fi valide faţă cu toți
treilea de bună, credință, adecă care nu cunoşteau causa
tăței. (Argum. din Art. 117, 834 şi 1097.) Mourlon. Il.
ranton, VI. 126, Marcad6. III. 79, 80. Aubry et Rau. V.
75. Demante.

cei de al
nedemni67. Du$ 594,p.

III. 38 bis III. C. Poitiers. D. P. 56. 2, 125.

Acest,

sistem se vede formal admis în Ante-proiectul de revisuire. (At.
716 $ 2.) Comp. Demolombe. XIII. 310—314, care are un alt sistem.—În fine, Chabot (Art. 727, No. 23) menţine numai actele cu

titlu oneros, anulând pe acele cu titlu gratuit, distincţiune
„pie tuturor principiilor şi lipsită de ori ce temeii.

contra-

SUCCESIUNI —EFECTELE NEDEMNITĂȚEL.—
ART. 658,
După
(ipoteci,

Art. 834, înstrăinările
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și constituțiunile de drepturi reale

servituți etc.) emanate de la un

donatar

sau

legatar sunt

valide şi în urma revocărei darului sau a testamentului,
dacă aceste înstrăinări sunt anterioare înscrierei. cererei de
revocare

în marginea registrului de transcripțiuni, - pentru
că atât primitorul darului cât şi legatarul au fost adevăraţi proprie
tari pănă
în momentul revocărei donaţiunei sau testamentului,
pe când MOș-

tenitorul esclus ca nedemn wa fost nici odată proprietar,
de vreme
ce incapacifatea sa fiind anterioară deschiderei moștenirei,
ea l'a
împedecat de a deveni proprietar, și punerea sa în posesiu
ne este

o adevărată

usurpaţiune.

Cât

pentru

interesul

celor de al treilea

el este ocrotit, cel puțin în cele dintăi două casuri de
nedemnitate prevădute de Art.. 655, fiind că în ambele casuri se
dă câte
0 hotărire de condamnare care poate să parvie la cunoști
nța lor.

Despre

efectele nedemnităţei în privinţa
nedemnului.

copiilor

Art. 658.— Copiii nedemnului venind la succesiune, în
virtutea drepfără ajutorul representațiunei, nu sunt depărta
ți 1)
"pentru greșala tatălui 2) lor; acesta însă nu poate,
nici întrun caz,
reclama usufructul bunurilor succesiunei, pe care legea
și mamelor asupra bunurilor copiilor lor. 3) (Art. 338 îl acordă taţilor
urm. 664 urm.
668, 755 C. C. Art. 730 C. Fr)
tului lor propriu,

Art. 658 cuprinde trei proposițiuni deosebite: 10 copiii
nedemnului nu sunt escluşi prin greșala părinţilor sei; 2%
copiii
nedemnului .nu pot veni la moștenire prin representațiunea
pă-

rintelui

lor,ci numai

în virtutea

dreptului

lor propriu ; 30

pă-

rintele nedemn nu poate nici întrun caz se aibă folosinţa
legală,
a bunurilor moştenirei pe care legea îl acordă tatălui şi
mamei

asupra,

bunurilor copiilor. lor.

posiţiuni în parte.

Să

|

luăm

fie care

din

Ai

aceste

pro-

10 Copiii nedemnului nu pot fi escluși de la moștenire
prin
greşala părinţilor sei.
Personalitatea
culpei fiind un
princip

admis

în

toate „legislaţiunile,

4)

copiii

nedemnului

au

capati') Teestul corespundetor francez întrebuințează cuvântul esclus, despre
care vedi supră, p. 250, nota 4.
*) De şi legea nu vorbeşte de cât de tată, totuși nu mai remâne
nici o îndoeală că această disposiţie se aplică şi la mamă. Demol.
VI. 517. Aubry et Rau. IV. $ 550 bis, nota 13. Proudhon. Usufruc
t.
1. 156. Berziat St. Prix. II 2593. E. Mazlâm, în Dreptul pe
1885,

No. 77. Bonachi. III. p. 43. Veţi și Tom,

II a

lucrărei

noastre

p. 43. Comp. Art. 728 din codul Italian și 887 din codul Olandez ,
.
5) Locul adevărat al acestui art. este în capit. III, secţia
II, care se
ocupă despre representaţiune, ear nu în secțiunea de faţă.
*) „Orimen vel pana paterna nullam maculam filio înfliger
e potest.
Namgue unusauisque ex suo admisso sorti subjicitur, nec alieni

Art. 884.
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CODUL

tatea
torul
esclus
20
toare:

“de a, primi în virtute dreptului lor propriu, fără ajurepresentaţiunei, moștenirea de la care părintele lor a fost
ca nedemn. !)
A doua proposiţiune care resulță din Art. 658 este urmăcopiii nedemnului

sentațiune,
pe

CIVIL.—CARTEA IIL.—TIT, 1.—CAP. IL:—ART. 658.

nu

pot

veni

la

moștenire

prin

representant

în locul

şi

în

drepturile

representatului

664), representatul n'a avut nict un drept,

nedemn din momentul deschidere moștenirei.
Acei interesaţi vor putea deci esercita

de vreme

2)

fiii nedemnului vin la
moștenire în
virtutea drepturilor | or
proprii

(Art.

ce el afost

acţiunea, în contra co-

piilor nedemnului spre a constata nevrednicia părintelui
“care caz, representaţiunea nu va putea să aibă loc. ?)

Casuriîn care

repre-

pentru că representațiunea avend de efect de a pune

lor,

în

criminis- successor constituatur.* (|. 26. Dig. Lib. 48. Tit. 19.) Vedi
şi L. 5 $ 3. Dig. Lib. 34. Tit. 9.
1) Să presupunem că doi fraţi A şi B sunt chiemați la moștenirea

tatălui lor comun C. Dacă A a renunțat

la moștenirea, părintelui

comun, toată moştenirea: se cuvine numai lui B. (Art. 697.) In caz
deci când copiii renunțătorului, adecă lui A ar esclude pe B ca
nedemn, acești copii vor lua moștenirea, dimpreună cu copiii nedemnului B, care vin și ei la moștenire în virtutea dreptului lor
propriu, în calitate de descendenţi direcţi a bunicului lor C. (Art,
669 $ 2.) A depărta în asemene condițiuni pe copiii nedemnului,

ar fi a pedepsi pe niște nevinovați, soluţiune inumană, care a fost

“părăsită de legiuitorul modern,
drept francez.

(Lebrun.

Succes.

de: şi ea era

Lib.

III. Cap.

admisă

în

vechiul

XI. No.

10.

Demol.

Mourlon.

II. 68.

XIII. 279 şi 292.) Dacă presupunem că un frate A e nedemn fâţă
cu moștenirea fratelui seu B mort fără copii, copiii nedemnului A
vor veni la moștenirea unchiului lor B în puterea dreptului lor
propriu. In fine, dacă presupunem că unchiul A e nedemn faţă cu
moștenirea, nepotului seu B, fiul nedemnului va veni la moştenirea
vărului seu B sau singur, sau împreună cu alţi veri, tot în putevea dreptului seu propriu. De asemene, dacă un fiu unic paricid,
ar muri înaintea tatălui seu, copiii sei vor moșteni pe bunicul lor
în virtutea dreptului lor propriu, pentru că ei sunt chiemaţi de

lege,

capabili

și demni.

Comp.

Laurent. IX.

30.

Demolombe. XIII. 291. Bonachi. III. p. 41.
*) Descendentul va putea însă representa
pe moștenitorul de la al
cărul moștenire a fost esclus ca nedemn, dacă el are capacitatea
de a moşteni pe descujus. (Art, 668.) Vegi esplic. acestui art. Comp.
Laurent. LX. 68. Demolombe. XIII. 398, Demante. III. 51 bis II.
% Laurent. IX, 30 și 72.—ln părerea acelora care admit că nedemnitatea nu are loc în virtutea legei, ci în puterea hotărirei care
„4r pronunța-o,

cestiunea

e controversată:

unii nu

sentațiunea (Aubry et Rau. V. $ 594, in fine, nota

admit

12

repre-

şi$597,p.

83 și nota 10, Merlin. Repert. Reprâsentation, S-a IV, $ 3, No. 7, Tom.

15, p, 126. Chabot

asupra Art. 730, No. 1),ear alţii o admit. Demol.

XIII. 292. Ducaur. Il. 435. Rambaud.

II. p. 20.

Demante. III. 39 bis

revine asupra

primei sale opiniuni.

Ii. Maread6. III. 84, 85. Arntz. II. 1292. Toullier. D.Il. (partea II)
Dreptul
vechiii şi

drept str in,

112, nota B. Durant. VI. 131 care

Acest din urmă sistem se vede formal admis prin Art, 728, 734

SUCCESIUNI. —EFECTELE

NEDEMNITĂȚEL.—ART.

658.
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Acest sistem nu este însă la adăpost de. ori
ce critică, căcă Critica Aet,
echitatea protestează de astă dată în contra
658.
subtilităților dreptului. Legiuitorul
nu voeşte în adevăr ca greșala părinților
să
vatăme drepturile copiilor, şi cu toate aceste
, el ajunge la acest
resultat nedrept, de vreme ce greșala părin
ților este tocmai causa
care impedica pe copii de a veni la moștenire
prin representaţie.
Bine a făcut deci legiuitorul Italian de a
modificat în această
privinţă dreptul francez, căci principiile
de drept trebuese lăsate
la o parte de câte ori ele sunt în contradice
re flagrantă cu sensul moral. (Comp. şi Art. 696 din codul Calim
ach, citat în notă.)
3” In fine, a treia proposiţiune care resul
tă din Art. 658 este Lipsa usucă de câte ori copiii vor veni la moştenire
în virtutea dreptului fructului
legal.
lor propriu
și în locul părintelui

esclus ca nedem

nu va putea nică întrun caz să ceară folosinţa n, acest părinte
legală a bunurilor

care
el ar
folosi
fiind

compun
eserciţa
indirect
nedemn

averea acestei moșteniri (Art. 338), cu
toate că
puterea părintească,. căci aceasta ar însemna
a se
de o moştenire de care legea, îl lipsește.
Părintele
în asemene caz de a fi proprietar, nedemn
este de

a fi şi usufructuar,

!)

Cu toate acestea, nu trebue să impingem rigoa
rea acestor principii prea departe, căci la moartea copiilor
sei, părintele nedemn,
la
caz

de supravețuire,

îi va

moșteni

„luând astfel bunurile de la care
pentru că bunurile moștenite de
nului se confund cu patrimoniul
unea dreptului comun. (Laurent,
Părintele nedemn va avea de
rei averi

personală a copiilor

ca

ascendent

(Art.

670),

el a fost depărtat ca nedemn,
acei chiemaţi în locul nedemlor propriu Şi întră în aplicaţiIX, 31.)
asemene folosinţa legală a ori că-

sei, alta de

cât acea

de moştenire.

„din codul Italian, prin Art. 897 din codul Luisia
niei
748

și prin Art.
din Ante-proiectul de revisuire. Tot în acest
sens
pare a fi
redactat și Art. 696

cine-va făcându-se

din codul Calimach (541 Austriac):
„Dacă
nevrednic moştenirei, dice acest tecst,
va muri

înaintea aceluia de la carele au

remas

moștenirea, nu se

depărcât urma să
iee acela, de nu s'ar fi făcut nevrednic ; ear
de se va scoate din
moştenire după moartea lăsătarului ei, se
lipsesc de dânsa și moșfenitorii Imi.“ Cuvintele subliniate din acest
tecstul corespundător din codul Austriac (541). teest nu esistă în
') Codul Italian lipsește în asemene caz
pe părint
mai de usufructul legal, dar și de administra ele nedemn nu nuția legală a avere
de moștenire. (Art, 728 $ 2.) La noi, ca
și în Francia, administrația legală (Art. 343) nu se vede perdută,
ci numai dreptul de
usufruct (Art. 338), așa în cât părintele
nedemn va capitaliza, veniturile, dând lămurită samă atât de capite
cât și de venituri. Comp.
E. Mazlâm, în Dreptul pe 1885, No. 77.
tează

din acea

moștenire

copiii

lui, ci va lua parte
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- CODUL

CIVIL.—CARTEA

i

II—TIT.

1.—CAP. MI —SECȚIA

CAPITOLUL

Despre

I—ART. 659.

III.

osebitele ordine de succesiune (legitimă.!)

SECȚIUNEA |
Disposiţiuni

generale.

Art. 659.—Succesiunile sunt deferite copiilor 2) și descendenților defunctului, ascedenţilor şi rudelor sale colaterale, în ordinea și după regulele mai jos determinate. (Art, 315, 650 urm. 669 urm. 672 urm.
676 C. C. Art. 731 C. Fr).

Prin ordinea

moștenirilor

trebue

să înţălegem ierarhia stabi-

lită între diferitele clase sau categorii de moştenitori.
Legea nu chiamă la moştenire toate rudele de o dată, ci pe rând,
după gradul de înrudire şi după categoriile din care ele fac parte,
categoria întăi escludând pe a doua, şi aşa mai departe, aşa în
cât pentru a ști dacă 0 rudă e chiemată la moştenire, trebueşte
a se vedea în ce categorie sau clasă de moștenitori ea se gă-

sește. Cată deci mai înainte de toate să stabilim numărul claselor, categoriilor sau a ordinelor de moștenitori și rudele

care în-

tră în fie care categorie. )
Art. 659 împarte moştenitorii în trei clase sau categorii: 10
descendenţii; 2 ascendenţii; şi 3% colateralii.?) Această clasificare
Inesactitate
de

tecst.

1) Această rubrică este inesactă, căci pe de o parte, capitolul de faţă
nu se ocupă de toate felurile de moşteniri, ci numai despre acea
regulată sau legitimă, ear pe de alta, secţia II-a se ocupă și despre representațiune. Comp. Marecad€. II. 90.

*) Se înțălege că e vorba aici numai de

copiii

legiuiţi și adoptați.

Despre copiii naturali, vedi Art. 652 $ 2, 677, 678. Cuvântul, copă
este de prisos față cu espresiunea generală descendenţi. Dacă acest
cuvânt a fost adaos în tecst, după cererea tribunatului, acesta este
numai ca să se cuprindă și pe copiii adoptați. (A. 315.) Ducaur. II. 450.
3) In Art. 697 şi 698 cuvântul grad este luat în sensul de categorie,
ordine sau clasă, după cum se esprimă Art. 915 din codul Cali-

mach.—Pentru a se determina rudele care trebue să moștenească

Dreptul Roman şi dreptul vechi,

înaintea altora, nu se caută deci numai la gradul de înrudire, ci
şi la clasa sau categoria din care ele fac parte, căci ruda cea mai
apropietă nu esclude în tot-deauna pe cea mai depărtată... nec
eum Quidem qui prozimor sit cognatus, semper potiorem esse. (Lnstit.
$ 11. Lib. 3. Tit. 6.) Astfel, nepotul de fiu esclude pe tatul lui de cujus,
de și nepotul este în spița a doua,pe când tatăl este în spița întă!
(Art. 664), pentru ce nepotul face parte din clasa întăi de moștenitori (Art. 669), ear tatăl din clasaa doua. (Art. 671—673.) Comp.
Laurent. IX. 40. Maread€. III. 91. Demolombe. XIII. 360.
*) Această clasificare vicioasă e conformă Novelei 118 (Praf.) „Omnis
generis ab intestato successio tribus cognoscibur gradibus, hoc est, ascendentium, et descendentium, et ex latere (que în agnatos cognatos-

que dividitur.)“ Vegi şi Art. 16 cod. Caragea, partea IV. Cap. 3.—
Art. 915 din codul Calimach

clasa pogoritorilor;

2% a

împarte

suitorilor,

rudele

în patru

a fraţilor

drepți

clase:

şi

10

fiilor

DESPRE SUCCESIUNI.—
ART. 660-663.
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nu este, deși fie care formează
câte o categorie a parte. Prin
urmare, trebue să recunoaştem patr
u claşe deosebite de moștenitori
legitimi: 10 copiii Și ceilalți des
cendenţi a lui de cujus (Art. 669
); .
„20 ascendenţii privilegiați şi
colateralii privilegiați (Art. 671-67
3);
30 ascendenții ordinari, adecă
alții de cât tatăl Şi mama (Art
.
670); 40 colateralii
ordinari, adecă alţii de cât
fraţii şi surorile
sau descendenți din ei.:) (Art.
675.)
|

Modul de a stabili promiscui
tatea sau apropierea înrudi
vei.
Art. 660.—Promiscuitatea rudeniei
se stabileşte prin numărul generațiunilor; fie care generațiune
numără un

Art. 735 C. Fr.)

grad.

(Art. 661 urm. C. C,

Art, 661.—Șirul gradelor form
ează linia; se numește linie
șirul gradelor între persoanele
dreaptă
ce se cobor una dintr'alta;
linie colatevali şirul gradelor între persoane
le

care se cobor dintr'un autor

ce nu se cobor unele din altele,
dară

comun, Linia dreaptă se împarte
dreaptă descendență, şi în
în linie
linie dreapii ascendentă.
Intăia este acea ce leagă pe
capul neamului cu acei ce se
cobor de la
el; a doua este acea ce leagă
o

persoană cu acei dih care
coboară, (Art. 660, 662 urm. C.
ea se
C. Art. 736 C. Fr.)
Art. 662.—In linie dreaptă se
numeră atâte grade câte sunt
neraţiuni între persoane; astfel,
fiul este cătră tată] seu în cel şi gegrad; nepotul de fiu în cel de
dintăi
a]
cătză, fiii lor și nepoţii lor de fii. doile; şi vice-versa, tatăl și bunul
(Art.
Art. 663.—In linie colaterală, grad 143, 660 C. C. Art, 737 C. Fr.)
începând de la una din rude pănă ele se numeră după generaţiuni,
pănăla. cealaltă rudă.—Fraţii dar la autorul comun, şi de la acesta,
nepotul în al treile, verii primari sunt în gradul al doile; unchiul și
în al patrule, 2) ete. (Art. 144,
urm. C. C. Art. 738 C. Fr.)
660
,

„Subt numele familiei, gice Art.
48 din codul Calimach (40
Austriac), se cuprind părinţii şi
toți pogoritorii lor; ear legătura
între aceste persoane se numeşt
e rudenie.“ (Comp. şi Art. 48
C.
Italian.) Inrudirea

sau rudenia este deci legătura de
sânge 3) care

Şi a fiicelor lor; 30 a fraţilor celor
de pe
numai şi

tată

sau

de pe mamă
a fiilor. și a fiicelor lor; 4% și în
fine, clasa acelor mai
de aproape rudenii după spiţă
din
Art. 731 corespundător din codu celelalte rudenii lăturașe.. Comp.
l Austriac, care împarte rude
în şase
le
clase.

1) Vedi Tribun. Mehedinţi și Ilfov
,
„tul pe 1886, No. 43, Dreptul precum şi Curtea din Craiova. Dreppe
16. Aubry et Rau. V, $ 597.—V 1887, No. 65 şi pe 1888. No.
edi însă Mourlon. Il, 76 şi
|
Laurent, VIII, 39, care împart moșt
enitorii legitimi în cine categori
2) Art. 660 urm. s'au mai espl
i.
icat o dată în Tom, I, partea II,
3) „Consanguineos. autem Cassius
p. 19.
definit €08, qui sanguine înter
se
connezi sunt.“ (L. 1 $ 10. Dig.
Lib. 38. Tiţ. 16.) Vegi și L. 41,
Dig. Lib. 38. Tiţ, 10, unde se
ice: , Cognati ab eo dici putantur
.
quod quasi ună, communiterve nat,
vel ab eodem orti progenitive sint.“
17

Art, 660,
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111.—S-a 1.—ART.

660-663.

uneşte persoanele ce se cobor unele din altele (linie dreaptă sau
directă), sau dintr'un autor comun (linie colaterală sau lăturalnică)
pănă la gradul al 12-le. (Art. 676.)
Proesimitatea, adecă apropierea sau depărtarea înrudirei între
două persoane se stabilește prin numărul generaţiunilor sau a
naşterelor, după cum se esprimă Art. 53, 57 şi 58 din codul Ca-

limach. Quot sunt generationes, tot sunt gradus. Cu cât vor fi
deci mai multe generațiuni sau nașteri, cu atât înrudirea va fi mai
depărtată;

cu cât vor fi mai puţine, cu atâtea

piată. Fie care generaţiune sau

„Art. 661.
Linie dreaptă
şi colaje-

rală,

naştere

va fi

numără un

mai apro=

grad

sau o

spiță. 1) Fie care persoană care se naşte formează deci un grad
sau 0 Spiță: „quippe semper generata queque persona gradum
adjiciat.“ (Instit. $ 7 în medio, Lib. 3. Tit. 6.) Spiţa sau gradul
este deci distanţa ce se găseşte între două persoane înrudite.
Șirul

gradelor formează

linia.

Linia este deci un șir de persoane între care esistă invudire.?)
Linia este dreaptă sau directă (linia recta sau directa), şi lăturalnică sau colaterală 3) (fransversa, oblica sau colateralis). Linia,
dreaptă

șir de persoane

născute

una din alfa,

ear acea lăturalnică din un şir de persoane

se compune

din

un

născute

dintr'un au-

1) Fişte care naştere se numește o spiță“, dice Art.
Calimach. Cuvântul spiță se întrebuinţează de codul
nici (Cap. 31), de codul Caragea (Partea 1V, Cap.3,$
de codul actual; (Art. 144.) Legiuitorul întrebuinţează
pentru că rudele sunt presupuse aşegate pe spițele
unei scări: Gradus autem dicti sunt a similitudine
corumve

proclivium:

quos

ila

ingredimur,

51 din codul
lui Andr. Do15), și chiar
acest cuvânt,
sau treptele
scalarum, lo-

ut a prozimo

în

pro-

ximum, “id est, în cum, Qui quasi ex eo nascitur, trănseamus.“ (L.
10 $ 10. Dig. Lib. 38. Tit. 10.)—Spiţa se compară şi cu un arbore a cărui trunchiii

)

este autorul

comun,

ear crengile

sau ramu-

rile sunt copiii. (Vegi Art. 667.) “Comp. infră, p. 269, în notă,
Cuvântul linie are însă şi alt sens şi însemnează o parte a familiei, adecă toate rudele defunctului fie din partea tatălui, fie din

partea mamei. (Art. 357.) Vedi și Ant. 674 care vorbește de linia
paternă şi de linia maternă.
—

Inesactitate
de tecst.

5)

'Trebue să observăm că "nu esistă două linit drepte sau directe, ci
numai una singură, care este în acelaşi timp ascendentă şi des-

cendentă, după cum avem în privire pe părinți, sau pe cei născuți.
Ducaurroy. Il. p. 312. Demolombe. XIII. 322. De asemenea, nu
esistă propriu dis o linie deosebită colaterală sau lăturalnică, pentru că nu esistă un şir de generațiuni între persoanele care nu
„se cobor una din alta, ci numai între ascendenţii și descendenții
respectivi. (Art. 661.) Se poate însă ca să esiste mai multe linii
directe una lângă alta (a lafere, ex transverso), care se întâlnesc
la un loc în persoana autorului comun. Astfel, rudele colaterale a
unei persoane sunt acele care sunt într”o linie paralelă cu linia acelei persoane, în loc de a fi în aceeași linie. Comp. Mareade. Il.
105. Ducaurroy. II. p. 311. Demolumbe. XIII. 323.

DESPRE 3UCCESIUNI.—ART. 660-663,
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tor comun. (Art. 51 urm. Cod. Calimach.) Linia, dreapt
ă este suitoare (ascendentă), când avem în' privire pe părinți,
şi coboritoare
(descendentă), când avem în privire pe cei născuți. !) (A.
52 urm. C. Cal.)
Aflarea spiţelor este lesne în linia cea dreaptă, dice
Art. 57

Num&rarea
din codul Calimach, pentru că câte nașteri se fac, atâte
şi spiţe gradelor
înrudire deîn
se numără; deci

tul şi nepoata

fiul și fiica cătră tată sunt spița întăi; nepo-linie dreaptă.
cătră bunul şi buna sunt spița a doua; străne- Art. 662,

potul şi strănepoata

cătră

străbunul

şi

străbuna,

spița

a

treia

pentru că de la străbun pănă la strănepot sunt trei
naşteri, (Ş 3,
Cap. 31. cod. Andr. Donici) ete. şi vice-versa, taţăl
şi mama cătră fiul şi fiica lor. sunt în spița întăi, bunul și buna
cătră nepotul și nepoata sunt în spița a doua, străbunul şi 'stră
buna cătră
strănepotul și strănepoata lor sunt în spiţa a, treia
etc.?
„In

linia cea lăturalnică,

aflarea

spițelor

nu

este atât

de

les- Numărarea
nicioasă, dice Art. 58 din codul Calimach, pentru
că voind cineva gradelor de
înradire în
să afle spița între două rude lăturalnice, trebue să înceap
ă de la linie colateuna din ele, şi să se sue, numărând naşterile, pănă
să găsească rală, Art,

trupina, adecă persoana. ce este începutul naşter
ei, Şi după urmare
să găsească pricina înrudirei lor; de unde'și
lăsând Persoana a-

cea nenumerată, *) urmează

a se

cobori, numerându-se

663.

âsemene

') „Rudele se împart, dice Art. 14, partea IV,
Cap. 3, din codul
„Caragea, în rude din sus, din jos și de alăturea.
Rudele din Jos
sunt copiii, nepoții, strănepoții etc.; rudele din sus
Sunt părin-

ţii, moşii (bunii), strămoșii. (străbunii) ete.; rudele
de alăture (a
lutere) sunt fraţii, unchii, nepoţii, verii, etc:«
Comp. Art. 51 urm.

Cod. Calimach, Art. 1. Cap. 31. Cod. Anâr. Donici.
Lib. 3. Tit. 6;—L. 1 Pr. și L. 9. Dig. Lib. 38. Tit, —Instit. Pr.
*) Comp. L. 1 $ 3-5 şi L. 10 $ 9. Dig. Lib. 38. Tit. 10.
10, precum şi
„Art. 15,
P. IV. Cap. 3. Cod. Caragea.—Se poate
face socoteala, gradelor în linia directă, numărându-se
persoanele, în loc de
a

se număra naşterile,

sunt şi persoane,

minus

însă în asemene
una,

pentru

că

caz, vorfi atâte grade câte
trebuese

două

persoane
spre a putea forma un grad. Ast-fel, de la mine la
străbunul meu
sunt patru persoane, eu, tatăl meu, bunul meu și
străbunul meu;

scădându-se o persoană, remăn trei, de unde
resultă că eu sunt în
spița a treia faţă cu străbunul meu. Comp. Marea
d. III. 106. Vedi

și Bonachi. III. p. 47. Nu se poate însă scădea
nici
când se' face socoteala gradelor pe generaţii sau nașteri o persoană
, în loc de a,
se face pe persoane. Demol. XIII. 325, Comp. Art.
51
$ 1,C. Ital.:
3) Este inesact de a se dice că nu trebue să se
mumere «autorul co“mun, Căci, după cum

Indreptarea,

am mai spus-o în nota, 2, nu se face nici o unei greșeli
scădere de câte ori spițele se socotesc pe genera
ţii sau naşteri, de redacţie
ear nu pe persoane. [În adevăr, de la unul din
fi pănă la tatăl din. codul

seu este un

grad, ear de la tată pănă la un alt
Deci dacă găsim două grade între doi frați, aceast fiu un alt grad,
a este numai numă&rendu-se şi pe tatăl lor. Demolombe. XIII
325. Cu toate a„ceste, greșala de redacţie care se vede în codul Calima
sește atât în tecstul francez (738), cât şi în acel Italian ch se gă(51). Noi

francez.

CODUL, CIVII.—CARTEA

INI.—TIT. 1—CAP. IL—SECȚIA

II—ART. 664.

naşterile pănă se ajungă la cealaltă spiță a rudeniei. Așa dar nu-

mărând găseşte

că fratele şi sora sunt a doua

spiță 1) nepotul

şi nepoata, unchiul şi mătușa, a treia spiță; nepotul
nepoata cea mare, unchiul cel mare şi mătuşa cea
primar şi vara primară, a patra spiță, etc.“
Despre

dovedirea

înrudirei

în materie

cel mare şi
mare, vărul

de moştenire.

In regulă generală, înrudirea se stabileşte prin estracte de pe
actele stărei civile. (Art. 21 urm. 33, 176, 179, 180, 292 urm.)
Aceste regule statornicite de legiuitor pentru dovedirea filiațiunei
legitime nu sunt însă aplicabile în specie, pentru că nu este vorba
de o cestiune care atinge ordinea publică, precum este iegitimitatea, ci numai de niște interese bănești. (Vedi şi s4pră, p. 234.)

Prin urmare, reclamantul într'o petiție de ereditate își va stabili
calitatea sa conform dreptului comun, adecă prin ori ce titluri de
familie autentice sau sub semnătură privată, şi chiar prin presum-

ţiuni şi marturi, fără nică un început de dovadă scrisă. 2)

SEOȚIUNEA II.
Despre

representaţiune.

(Definiţiune.)

Art. 664.—Representaţiunea este o ficţiune a legei care are de efect
de a pune pe representanți în locul, în gradul?) și în drepturile representatului. *) (Art, 658, 665 urm. 755 C. C. Art. 739 C. Fr.)
însă am înlăturat-o din Art. 663 prin eliminarea cuvintelor non
compris Pauteur commun care se văd în tecstul francez.
1) In linie colaterală nu poate să esiste înrudirea în gradul întăi; cea
mai apropiată este în gradul al doilea: „FE transverso sive a latere nullus est primus gradus, et îdeo încipit a secundo. (|. 1.
$ 1, în medio. Dig. Lib. 38. Tit. 10.) Comp. şi L.1$ 4-6, şi L.
9 $ 10 în fine, Dig. loco cit, de gradibus et afinibus ete.
m
Ss
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Laurent.

IX.

36,

37. Demolombe.

XIII.

340,

341.

Curtea

Poitiers.

D. P. 58. 2. 73.—Regulele relative la cestiunile de stat n'ar fi aplicabile de cât atunci când sub aparența unei petiţiuni de ereditate s'ar ascunde

o adevărată

reclamaţie

de stat,

când,

de

esem-

plu, reclamantul sar pretinde copilul legitim a lui de cuus, pe când

un alt moştenitor i-ar contesta această calitate. Demolombe. XIII.
340. Comp.

Curtea din București.

ori ce caz, o contestaţie

Dreptul pe

1875,

de stat nu se poate judeca

No.
cu

nei cereri de trimitere în posesiune. Dreptul pe 1875,
3)

Unul

din aceste

cuvinte,

și

chiar

poate

amândouă

41.

In

ocasia u-

loco cit.

sunt

inutile,

faţă cu cuvântul drepturile care se găseşte mai la vale, căci gradul nu este de cât locul ocupat de representant. Demolombe. XIII.
430. Mourion. II. 87. Laurent. IX. 54 şi 73. „Placut mepotes în
parentis sui locum succedere.“ (Instit. $ 6. Lib. 3 Tit 1 și Nov.
118, Cap. 1 şi 3.)
*) Sau mai bine dis, în drepturile pe care representatul le ar fi a-

DESPRE
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Representaţiunea este o ficțiune sau o închipuire a
legei în
virtutea căreia un coboritor din o persoană sevârșită
din viaţă
ocupă într'o moştenire locul pe care Par fi ocupat acea
persoană,

dacă ea ar fi supraveţuit,: !)

|

O rudă poate deci veni' la moştenirea, defunctului în două
chi-

puri,

în

virtutea

dreptului

seu

propriu,

sau prin representaţiunea

altui moștenitor acum defunct. 2) Representaţia fiind
însă o escepție și o ficţiune legală este de strictă interpretare,
şi ca atare,
trebue să fie restrânsă în limitele admise de lege. Astfel,
ea nu
esistă în favoarea ascendenţilor. (Vedi înfră, p. 262.)
Representaţiunea, ne vine de la Romani, unde, în linie directă
Origina redescendentă, ea era admisă în infinit. Justinian prin
presentaţiNovella 118 unei.
Drepau întins-o la nepoţii şi nepoatele de frate și de
soră, adecă la tul Roman,
copiii fraţilor şi surorilor lui de cujus, fără însă ca
ea să poată

merge

mai

departe.

-

.

Representaţiunea era de asemene cunoscută în vechia

legislație, şi chiar cuvântul vepreseniație se găseşte

931 și 932 din codul Calimach. 2)

noastră

în Art. 924,

Dreptul
vechii,

vut, dacă ar fi supraveţuit, pentru că el fiind mort înainte
chiderei moștenirei (Art. 668), n'a putut să aibă nici un drept. a des(A.
1) Toullier (II, partea II, 189) critică această definiție împrum 654.)
utată
de la Pothier,

dicând

că legiuitorul

ci se poruncească, şi codul Italian

nu trebue

să făcă

închipuiri,

ținând samă de această critică,

a şters din Art. 729 cuvântul ficțiune.

Autorii nu aprobă însă a-

ceastă inovaţiune, şi cu drept cuvânt, paremi-se, pentru
că representaţiunea, este o închipuire legală, de vreme ce ea
face să se considere pe representat ca viu în persoana representantul
ui. Vedi

Laurent. IX. 54 și Ante-proiect, II, p. 309. Demol.
XIII. 390.
Ducaurroy. Il. 459. Mareade. II. 112. Mourlou. IL 87.
Demante.
II. 47 bis IL. De aceea, am păstrat în definițiunea ce am
dat despre
representațiune cuvântul ficțiune, care mi se pare la locul
seu, cu
atât mai mult cu cât numai Lebrun defineşte represe
ntația un
drept (Succes. Lib. III. Cap. 5, No. 1.) Comp. “şi Art.
688, 696 și
786, unde legiuitorul admite alte ficțiuni.
2) Pentru a putea moșteni prin representaţie trebueşte
a fi capabil
de a moşteni

pe de cujus,

de unde

resultă -că persoanele

nedemn

e
sau inaplicabile nu pot veni la moștenire prin representaţie.
Lauvent. IX. 65. Vedi p. 267. Se poate însă representa o persoa
nă care
n'ar
putea fi moştenită

de representant,

căci a representa pe

cineva
nu însemnează a'l moșteni, ci a lua locul representatului
în o altă
moștenire care i s'ar fi cuvenit lui, dacă ar fi trăit,
(Art. 668.)
Demolombe. XIII. 396 urm. Laurent. IX. 67,
3) In cât priveşte representaţiunea sub legea vechie, vedi
Art. 1 în
medio și 8 ab inito, Cap. 37, cod. Andr. Donici ; Art.
918 şi urm.
din codul Calimach (732 urm. Austriac); Art. 17 şi urm.
Cod. Caragea,

pariea IV, cap. 3.—Vedi

şi

pravila lui M. Basarab,

273, unde se dice: „Insă de'i va muri moşul (lui de cujus) glava
şi'i va,

remâne fecior,

de aceia

va avea

şi nepoți

de la un fecior a lui ce

va fi murit, atunci întră nepoţii în locul tatălui lor,

şi împart a-

Dreptul vechiă.
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Persoanele

care

pot invoca

representaţiunea.

Art. 665.—Representaţiunea se întinde nemărginit în linie
descendentă.—Ea este admisă în toate casurile, concure copiii
tului cu descendenții unui copil mort mai dinainte, întâmple-se
copiii defunctului fiind morţi înaintea lui, descendenţii dişilor
se găsească

ei în

între

egale

grade

C. C. Art. 740 C. Fr.)
Art. 666.—ln linie colaterală,
adaos în infinit sau nemărginit)
fraţilor sau surorilor defunctului,
unchi sau mătușe, întâmple-se că
urm.

morți

mai

dinainte,

sau neegale.

trecută

să se găsească

succesiunea

admisă (şi trebue
şi descendenților
sa în concurs cu
defunctului fiind

representaţiunea este
în privinţa copiilor
vie ei la succesiunea
toţi fraţii şi surorile

la descendenţii

C. Art. 742 C. Fr.)

C.

672

664, 667, 668,

lor, în grade egale sau neegale. (Art. 660 urm.

667

urm.,

660

(Art.

directă
defunccă toți
copii să

După Art. 665 şi 666, representațiunea are loc în infinit numai
în linie dreaptă descendentă şi în linie colaterală, însă numai în
privinţa deşcendenţilor fraţilor şi surorilor defunctului.
Linie ascen- 'Ea nu are nici o dată loc în linie ascendentă, deși legiuitorul
dentă,
nostru a eliminat Art. 741 din codul francez, care eşte formal
în această privință, pentru că representațiunea fiind o escepţiune
și o ficțiune (Arţ. 664), escepţiunile pe de o parte sunt de strictă
interpretare, ear pe de altă, ficțiunile nu pot să emane de cât
de la leginitor, î) (Vedi sapră, p. 261.)
Motivele reNici o rațiune n'ar fi justificat în adevăr representaţia în linia
presentaţiupentru că iubirea și afecțiunea în familie merge de sus
ascendentă,
nei.
în jos, ear nu de jos în sus, ?) pe când representaţiunea se jusvuţia moșu-seu îuipreună cu unchiul fratele tâtâne-seu tocmai în
două, şi iea unchiul, adecă fratele tatălui lor jumătate, ear acei
copii, oră de vor fi parte bărbătească, ori muerească, sau mici, sau

mari,

ieu

și

ei

celaltă

nici o

unchiul nare

și

jumătate,

pre-

țueală mai mult de cât nepoţii lui, adecă de cât copiii frăţine-seu

')
Dreptul

vechii şi
dreptul RHoman în privința liniei
ascendente.

care au murit.“
Laurent, IX. 53, 55. Merlin. Rpert.
15, p. 129. Bonachi. III. p. 54.
Şi la Romani,

ascendenţii

nu

se

.
S-a IV, $ 5, Tom.

Represent.
bucurau

de

favoarea

repre-

sentaţiunei, căci ascendentul cel mai apropiet escludea în tot" deauna pe cel mai depărtat în linia sa şi în linia opusă. Novel.
118, Cap. 2 id initio.—Representaţiunea nu era admisă în linie

suitoare nică în vechia

noastră Jegislaţiune.

Vedi

Art.

927—929

Cod. Calimach (735 urm. Austriac.) Veqi şi Art. 18 lit. b. Partea
IV, Cap. 3 din codul Caragea, după care ascendenţii cei mai de aproape la spiță se protimisesc la moștenire din cet mai depărtaţi.
Comp. și Art. 670 C.C.
Asttel,

tatăl

meu

mort înaintea

mea

nu

va fi vepresentat

în moş-

tenirea mea de cătră; ascendentul seu (bunicul meu), căci cu cât
ascendenţii sunt mai depărtaţi, cu atât afecțiunea noastră este mai
mică pentru dânşii. Ascendentul cel mai apropiet va esclude deci
pe ascedentul

cel mai

veut, pentru că nu

depărtat

(Art.

670),

şi aceasta

cu drept cu-

se muncește o viaţă întreagă de om pentru

a

lăsa, averea sa la generaţiile trecute. In adevăr, speranța noastră
este în viitor, ear nu în trecut!
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tifică în linie colaterală, 1) şi mai cu samă în linie descendentă,
pentru că ar fi fost prea riguros de a lipsi pe descendenţi de
moştenirea bunicului lor sau pe nepoți de acea a unchiului ori
a mătușei lor, numai din causă că ei ar fi avut nenorocirea de
a perde pe tatăl lor.
.
Nici o rațiune de asemene n'ar fi justificat representaţiunea, în
celelalte graduri de înrudire ale liniei colaterale, căcă presumţiunea,
de afecțiune se micşorează și chiar dispare cu totul cu cât gradurile se înmulțesc şi se depărtează. (Art. 19 lit. h. Cod. Caragea, partea IV, Cap. 3 citat înfră, p. 267, nota 1.)
Representațiunea -în linie dreaptă sau directă descendentă. (4. 665.)
Ia linie dreaptă descendentă, representaţiunea are loc în infinit,
ori cât de depărtată ar fi înrudirea representântului. Astfel, copilul legitim ?) va putea să-represinte pe tatăl seu, și printr'6nsul
pe bunicul seu, pentru a veni la moștenirea străbunului. 5) Representaţia trebue însă să se sue din spiță în spiță, fără a se rupe
lanţul. Ea nu poate deci să aibă loc pe sărite, per saltum sau
omisso

medio,

după

cum

se eprimă

ajunge la gradul întăi, trebue ca

Lebrun,

căci

representantul

pentru

să

a putea

poată

trece

prin toate gradele intermediare.4) (Art. 918 Cod. Calimach.)
1) Pentru a, justifica representațiunea
acel care moare

fără,

copii şi

perde

în linie colaterală, se dice că
un

frate care

a

lăsat copii

trece afecțiunea sa asupra, urmașilor acestui frate, ținându-le oare

cum loc de tată. Demol. XIII. 426. Laurent. IX. 60. Bonachi. IIL. p. 56.
2) Copilul natural recunoscut va putea de asemene să represinte pe Copiii natu-

mumă-sa pentru a veni la moştenirea rudelor ei. (Art. 652 $ 2, 677.) rali faţă cu
Adoptatul nu poate însă să represinte pe adoptător spre a veni
la moștenirea rudelor lui, pentru că după Art.
dobândeşte nici un drept de moștenire asupra

315, adoptatul nu
bunurilor rudelor

ana.

Copiii adoptivi.

părintelui seu adoptiv. Laurent. IX. 65, 81. Arntz. Îl. 1309.
Mourion. II. 92. Durant. Îl. 313. Vedi și Tom. | a lucrărei noastre, partea

II,

p. 347,

nota

1.—De

asemene,

descendenţii

adop- Descendenții

tatului nu pot prin representația acestui din urmă să vie la moș- adoptatului.
tenirea

adoptătorului,

pentru că ei sunt cu desevârșire străini față Controversă,

cu dânsul. Laurent. IX. 83.—Contră. Maread6. III. 113. Al. Degr6,
în Dreptul pe 1873, No. 80, care se întemeiează pe Art. 239 și
241 din codul Calimach, Vedi Tom. I, partea Il a lucrărei noastre, p. 351, unde discut mai pe larg această controversă.

:)

Aceasta se spune: formal în Art. 919—991 din codul Calimach
(733. Austriac.)—Nepoţii de fiică a lui de cujus au dreptul de a
veni prin representaţiune la succesiunea hunilor lor deschisă sub
codul

nou, deși mama lor a fost înzestrată sub legea vechie,

unde

băeţii escludeau pe fete. (Cod. Caragea Art. 17, Cap. 3, partea IV.)
Cas.

“)

Rom.

Bulet.

S-a

1-pe

1872, p. 358.

Laurent. IX. 74. Demol. XIII. 406. Durant. VI. 175. Moutl. ÎL. 95.
Aubry et Râu. V. $ 197, p. 80. Bonachi. II. p. 53. „Nepoţii şi
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IU.—TIT,

1. CAP. III.—S-a

1.—Art. 665, 666,

Representaţia este admisă în toate casurile, fie că ea ar avea
de resultat de a face să concure descendenţii unui copil mort
mai înainţea lui de cujus (praemortus) cu copiii acestui din urmă,!)
fie că ea -ar avea de resultat, de a face să vie_ împreună la MOŞtenire numai descendenţi de a copiilor morți mai înaintea lui
de cujus, care ar fi între dânşii în graduri egale sau neegale
faţă cu de cujus. ?) Dacă defunctul n'a lăsat de cât copii, renepoatele. de fii și de fiice a mortului, gice

Art. 918

din

codul

Calimach (732 în fine Austriac), nu au dritul de a întra în moştenirea lui, dacă tatăl sau mama, lor vor trăi, cum nici strănepoţii
și strănepoatele lui, de va trăi bunul sau buna lor.“ Astfel, pentru
a putea, veni la moştenirea străbunului meii, trebue să represint

pe tatăl meu și pe bunicul meu.

Deci, dacă

bunicul. meu se află

.

încă în viață (Art. 668 C. C. şi 918 C. Calimach), sau dacă ela .
fost nedemn ori a renunțat la moștenirea tatălui seu (străbunul
meu), representaţia. va, fi întreruptă, şi nu voi putea. moșteni prin
acest mod pe străbunu-meu, ci numai în virtutea dreptului meu
propriu, dacă war fi alte rude mai aproape care să mă escludă,
precum ar fi copiii străbunului.
Fsemplu: dacă la moartea mea am lăsat un copil în viaţă și doi
nepoți de fii, adecă. doi fii a unui copil al meu mort înaintea mea,
moștenirea mea se va împărți în două: jumătate o va lua fiul
meu, ear cealaltă jumătate se va cuveni nepoților mei, ori câţi ar
“fi. (Art. 667.) Fiul meu vine la moștenire în virtutea dreptului seu
„ Dropriu, ear nepoţii vin prin representaţia tatălui lor (fiul meu) ;
de aceea ei nu ieu de cât ceea ce ar fi luat şi dânsul, dacă ar fi
trăit, în specie, jumătate la un loc, sau o patrime fie care. Dacă
representaţia n'ar fi avut loc în specie, nepoţii mei n'ar fi luat
nimic, căci ei fiind în spiţa a doua (Art. 662), ar fi fost escluși de
fiul meu

care este spiţa întăi. Eată deci care este în specie utilitatea

representaţiunei. Comp. Laurent. IX. 58, ab inifio. Mourlon. II. 97.

”)

Ducaurroy. ÎI. 462. Vedi și Art. 17, lit. f, Cod. Caragea, partea
IV. Cap. 3.
Esemplu, în care descendenţii sunt în graduri egale faţă cu de cujus.
—Să presupunem că eu am doi fii A şi B, care au murit amândoi
înaintea mea. Fiul meu Aa lăsat un copil, ear fiul meu B a lăsat
9. Acești dece nepoți sunt toţi în același grad faţă cu mine, adecă
în spița a doua. (Art. 662.) La moartea mea, averea se va împărţi
în două: jumătate se va lua de copilul lui A, ear celaltă
tate se va cuveni celor nouă copii a lui B (Art. 667), care

jumăo vor

“împărți între dânșii în porţiuni egale. Dacă acești nepoți ar fi venit

la moştenire jure proprio,ear nu prin representaţia părinţilor lor,
fie care copil ar lua a decea parte din averea mea, ceea ce ar fi
nedrept. Fată deci, în această specie, care este utilitatea representaţiunei. (Comp. Nov. 118; L. 2, Cod. Lib. 6. Tit. 55 şi ustit.
$ 6. lib. UI. Tit. 1.) Vedi Laurent. IX. 58 în fine. Mourlon. II.
97. Demol. XIII. 419. Ducaurroy. Il. 462.—In ipotesa noastră, numărul descendenților din fie care tulpină nu este acelaşi; însă
chiar dacă numărul ar fi același, totuși avem interes de a, distinge
moștenirea,

prin representaţie de acea jure proprio.

In adevăr,

de

și pantea fie-cărei tulpini va fi aceeași, totuşi Art. 697 şi 755 pot

*

. DESPRE
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presentaţia n'are loc, de vreme
în virtutea

dreptului

ce toţi copiii moștenesc pe capite

lor propriu
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(jure proprio.)

(Art.

669.)

în linie colaterală. (Art. 666.)

Când defunctul ma lăsat de cât fraţi, representațiunea n'are
loc, căci atunci toți fraţii moștenesc în virtutea dreptului lor
propriu. „Dacă mortul va avea numai drepți fraţi și surori, dice
Art. 930 din codul Calimach, îl moştenese aceștia de o potrivă
pe capite.* Când însă defunctul, pe lângă fraţi, a lăsat şi nepoți
din alţi frați (care frați erau morți mai înaintea lui de cujus),
nepoții au nevoe de beneficiul representaţiunei, căci altfel, ei ar
fi depărtaţi de cătră fraţi care se găsesc întrun grad de înrudire mai apropiet cu defunctul. 1).
“In linie colaterală, representația este admisă în infinit ?) în
produce efecte deosebite. Vedi esplicarea acestor articole. Comp.
Laurent. IX. 75. Mourlon. Il. 98. Bonachi. III. p. 55.
“Bsemple în care descendenții sunt în graduri inegale față cu
de cujus.—Să presupunem că eu am avut doi fii, A şi B care au
murit, înaintea mea. A a lăsat un fiu (nepotul meu, în spiţaa doua),
ear B a lăsat doi fii de la un fiu a lui predecedat (strănepoţii
mei în spița a treia,

după

Art. 662.)

:

Ei bine, aceşti strănepoțial

mei, (care sunt nepoţii lui B) vor veni la moștenirea mea prin
representațiunea tatălui lor, (cu toate că ei sunt faţă cu mine în
spiţa a treia) dimpreună cu fiul lui A, care este nepotul meu în
spița a două. (Art. 662.) Cu alte cuvinte, nepotul meu (spiţa a 2-a)
nu va esclude pe strănepoţii mei (spița a 3-a), pentru că deosebirea gradelor este ştearsă prin efectul representaţiunei. În asemene
ipotesă, nepotul

meu

va lua o jumătate dir avere,

ear strănepoţii

mei vor lua, cealaltă jumătate, ori câți ar fi ei. (Axt. 667.) Eată
deci că representaţia este de mare interes în specie, fiind că fără
dânsa, strănepoţii mei ar fi fost depărtaţi

de cătră nepotul

meu

care

se găsește întrun grad mai apropiei de cât dânșii. Comp. Laurent,
IX. 585 în medio. Mourlon. IL. 97 No. 2. Aceeași soluţiune se vede

admisă şi de Art. 922, 923 din codul Calimach (734 Austriac).
Vedi şi codul Caragea, partea IV, Cap. 3, Art. 17,lit. f, g şi h.

1)

Laurent.

IX. 61.— „Când

cei

drepți

frați

şi

surori

vor

veni

la

moştenire cu nepoții din asemene fraţi de mai înainte muriţi, dice

Art. 932 din codul Calimach, atunci fraţii și surorile îl moştenese

pe capite, ea: nepoţii şi nepoatele după trupini, prin ritul representaţiunei.* Tot astfel se esprimă şi Art. 19 lit. d, din codul
Caragea,

partea IV,

Cap.

3.

3) Novella 118 și 127 mărginesc din contra beneficiul representațiunei numai la nepoţii de frate sau

de

soră (fratrum

Dreptul
vechiil şi
de- dreptul Roman.

masculorum

et feminorum filiis-an filiabus) fâză a] întinde la strănepoţi şi mai

parte. „All enim ali omnino persone ex hoc ordine venienti, hoc
jus largimur.* (Nov. 118, Cap. 3 in medio.) Această soluțiune era
admisă și în dreptul nostru anterior. Vedi Art. 931, 932, 984,
938 urm. Cod. Calimach; Art. 8..Cap. 37. Cod. And. Donici ; Art,
19 lit. d urm. Cod. Caragea,

partea IV, Cap.

3,

CIVIL.—CARTEA

UL—TIT.

L—CAP. JIL.—S-a II—ART. 666.

privinţa copiilor și descendenților fraţilor

sau

surorilor

defunc-

tului. Astfel, dacă eu am murit; fără a lăsa nică descendenți, nici
ascendenți, ci numai un frate A şi un nepot de frate C (fiul unuj alt frate al meu B, mort înaintea meâ), nepotul meu de frate
C va veni la moștenirea mea prin representațiunea tatălui seu B,
ca şi cum B ar trăi, şi va lua o parte egală cu fratele meu-A.
Dacă fratele meu predecedat B ar fi lăsat mai mulți copii, ear
nu numai unul, toți vor lua împreună porţiunea ce ar fi luat
Impărțirea,
moștenirei
între nepoți

de frate în

=

CODUL
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însuși fratele meu, dacă el ar fi fost în viață la moartea mea.
Nepoţii de frate sau de suroră pot deci veni la moştenirea defunctului (unchiul lor), în concurență cu unchi sau mătușe (frați
sau surori de a defunctului), de

esemplu în ipotesa mai sus

es-

cuconcurență
unchi sau PUSă, în care caz unchii sau mătuşele i'ar esclude, dacă ei n'ar
mătușe.
avea beneficiul representaţiunei.
Impărțirea
Dacă defunctul ar avea mai mulți fraţi și toți ar fi murit înamoştenirei
veni la moştenirea lui, împărțind averea pe tulpină.!) (Art. 667.)

Deci dacă un frate a defunctului a lăsat un copil, ear un alt
frate a lăsat 3 copii, averea nu se va împărți în patru, ci în
două: jumătate o va lua un nepot, ear cealaltă jumătate o vor
lua ceilalți trei nepoți. Representaţiunea n'are deci de efect în
specie de a conferi moștenirea unei persoane care fără ajutorul ei
war fi luat-o, căci nepoții fiind cu toţii în același grad de înrudire cu defunctul, pot veni la moştenirea unchiului lor jure proprio;
ea face însă în specie ca averea moștenită să se împărţească; pe
tulpină, ear nu pe capite, după cum ar fi, dacă star înlătura. re-

it

intea lui de cujus, lăsând fie care copii, aceşti nepoți fiind în graduri egale faţă cu defunctul, adecă in spiţa a treia (Art. 663), vor

o azur

între nepoți
în graduri
egale.

„presentaţiunea. (Art. 667.) (Laurent. IX. 61.)

de frate.

sunt

cu

un

grad

este neapărată,
de

mai

depărtat.

cătră nepoți, după

:
dul Calimach.

asemene

principiul că rudele

esclud pe cele mai depărtate.
Deosebire între dreptul
actual şi co-

În

caz,

representaţiunea

căci, fără ajutorul ei, strănepoţii ar
(Laurent. IX.

cele

mai

fi

depărtaţi

de

aproape

61.)

5) Axt, 951 din codul Calimach prevede din contra că, în ca2 dea
veni la moștenire numai nepoți și nepoate de frate sau de suroră,
împăr
capi! ear r nunu pepe tulpină,
consacrân
împărţeala
se face
face pe pe capite,
tulpină, consacrând
astftte]
“părerea, gutisconsultului Azo, care trecuse şi in Harmenopol (Lib.
5 Tit. 8 $ 15),de unde a luat-o codul Calimaeh.— Accursius voea
din contra, ca, în asemene caz, împărțeala să se facă pe tulpină,
şi în dreptul vechiii francez această părere era, urmată de Dumoulin. Vegi Meslin. Repert. Represenţ. Tom. 15, p. 58, S-a 1,$ 3, No. 3.

i

între nepoți
şi strănepoţi

In fine, descendenţii fraţilor şi surorilor defunctului pot veni la
moştenire, deși ei ar fi în graduri neegale, pentru că representaţia se întinde de astă dată în infinit, ca şi în linie dreaptă descendentă.
Această ipotesă se va întâmpla când nepoții vor veni
la moștenirea defunctului în concurență cu strănepoţii lui care

nem

Impărțirea
moştenirei

SUCOESIUNI.—ART.

DESPRE
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i

668,

Representaţiunea are fiinţă în linie colaterală numai în privinţa copiilor şi descendenților fraților și surorilor defunctului, nu
însă şi în privința descendenților unui alt colateral mai depărtat,
de şi toţi colateralii pănă la gradul al 12-le au vocaţiunea de a
moşteni (Art. 675, 676), pentru că presumţiunea de afecţiune a
defunctului se micşorează, şi chiar dispare cu totul, cu cât gradurile se înmulțesc

şi se depărtează. 1)

“Persoanele
Art, 668.—Nu
vepresenta

care

pot

fi representate.

se represintă de cât persoanele moarte. Poate cineva

pe acela la

a căruia

succesiune

a" renunțat.

(Art.

658,

664

urm. 695 urm. 698 C. C. Art. 744 C..Fr. Art. 918 Cod. Calimach.)
A representa pe cineva însemnează a'i lua locul, și fiind că nu
se poate lua locul unei persoane care se află încă în viață, sa.

emis principiul că numai persoanele
deschiderei

moştenirei

Persoana

sevârşite din

pot fi representate.

viaţă înaintea

*)

|

absentă se va considera însă ca

moartă

(Art.

121)

şi va putea fi representată.?)

Absenţă.

Art, 121.

De asemenea, nu se poate representa pe

ascendentul

seu, pe Nu se re-

pe
fratele şi surora care ar fi fost nedemni oră incapabili de a moş- presimti
teni pe de cujus, (Art. 658) pentru că nu se poate întra în dreptu- sau incapa„ile unei persoane, după cum se esprimă Art. 664, care mar avea Lili: Art 658.

nici un drept. (Vedi supră, p. 254.) Tot pentru aceleaşi motive,
Art. 698 prevede că nu se poate representa un moștenitor care
ar fi renunțat la moştenirea lui de cujus.
In fine, chiar când așcendenţii sau fraţii şi surorile ar fi” morți Pentru a resau mar fi fost nici incapabili, nică nedemni, representaţiunea nu Bresenta, treva putea,

să aibă

loc, dacă

descendenţii

lor n'au

o vocaţiune pro- pabil de a

prie şi personală la moştenirea lui de cujus, pentru că representaţiunea este numai un ajutor pe care legea îl acordă unor rude
capabile de a moşteni. (Vegi supră, p. 261, nota 2.)
Dar

dacă

pe un ascendent

representa

nu se poate

sau

moșteni.

pe unse poate representa

O

.

Demolombe.

,

-

.

morţi

ca

să

moștenească

chii, dice Art. 19 lit. h. cod. Caragea, nu
de alăturea cele mai depărtate.“

se

dimpreună

cu

un-torul seu. Art.

întinde și la rudele

2) „Nepoţii şi nepoatele de fii şi de fiice a- mortului,

668 $ 2.

nu au “dritul Azt.918 Cod.

în moștenirea lui, dice Art. 918 din codul Calimach (732 Ca imaci
Austriac), dacă tatăl sau mama lor vor trăi, cum nici străşi strănepoatele lui, de va trăi bunul sau buna lor.“ Vedi
118 Cap. 1,în medio și Cap. 3, ab initio.

3) Demolombe.

*

XIII. 425. Vegi şi supră, p. 263. —„Pravila ce chiamăa 6 moşteni-

copiii fraţilor celor

a întra
în fine
nepoţii
şi Nov.

pe
fă

II. 209.

Laurent. II. 255. Ducaurroy.

Il. 470. Mar-

cad6. LI. 465. Duranton. [. 546, 547. Aubry-et Rau. 1. $ 158.p.
562, nota 3.—Contră. Proudhon. Fiat des personnes (ediţia Valette), IL. p. 347 urm. Locs6, asupra Art. 135.

268.

CODUL

CIVIL.—CARTEA 111.—TIT. £.—CAP, 111.—S-a U.—ART. 667,

frate care ar fi renunţat la moştenirea lui de cujas
nu

este nevoe

pentru

a representa

rul seu, ci este de ajuns de a
tatăl meu moare și eu renunţ
cu toate aceste, în moştenirea
moștenire se va, deschide (Art,
tul de representaţiune nu face
de vreme ce, în ipotesa noastră,
Acest drept, pe care nu'l ţin

după cum se esprimă

Art. 895

pe cineva

de a

(Art.
fi

698),

moștenito-

fi descendentul seu. Astfel, dacă
la moștenirea lui, îl voi represenţa,
bunului meu paternel, când această
651, 668 $ 2), pentru că drepparte din moștenirea tatălui meu,
bunul a supraveţuit tatălui meu.!)
de la tatăl mew, ci de la lege,

din

codul

Olandez,

s'a născut

deci în persoana mea, ?)
Din cele mai sus espuse resultă că representantul nu este obligat a plăti datoriile acelui representat. 3)
Efectele

representaţiunei.

Art 667.—In toate casurile în care representaţiunea, este admisă,
„partagiul (impărțeala) se face pe tulpină (souche) ; Dacă aceeaşi tulpină
a produs mai multe ramuri, subdivisia se face iarăşi pe tulpină în fie
care ramură, și membrii aceliași ramuri se impart egal între dânşii.

(Art. 664 urm. 669, 740, 745 C. C. Art. 743 C. Fr)
Representaţiunea

are de efect:

niște persoane care fără ajutorul
şi 2“ de a atrage impărțeala pe

se

esprimă Art, 932

din codul

10 de a transmite moştenirea la,
ei ar fi fost lipsite de densa;
tulpină, sau trupină, după cum

Calimach,

ori

după trunchiu, €)

') Daca bunicul a murit întăi, și apoi tatăl meu, nu poate să fie
vorba de representaţie, căci eu atunci voi lua averea bunicului la
un loc cu acea a tatălui meu care la moştenit prin simplul fapt că”i
a supravețuit. La caz de a fi murit tatăl meu înainte dea primi

Dobândirea,
prin transmisiune.

moștenirea

bunicului,

dreptul

de a o primi sau

de a 0 lepada mi-a

fost transmis mie ca unul ce face parte din patrimoniul seu, (Art.
692.) Prin urmare, fie că tatăl meu a primit moștenirea bunicului
înainte de a muri, fie că el a murit fără so primească, eu dobân-

desc averea bunului meu, însă nu prin representaţie, ci prin transmisiune, ca moștenitor al părintelui meu. (Art. 669.) Comp. Laurent, LX. 70. Demol. XIII. 384. Mourlon. II. 102. Ducaur. Il. 469.
2) Din principiul că representantul ţine dreptul seu de la lege, ear
nu de la acel representat, resultă că el se va folosi de beneficiul
vepresentaţiunei, cu toate că n'ar fi fost încă conceput la moartea
vepresentatului, căci el nu'l moștenește pe dânsul. Asupra acestul punct, toți autorii sunt de acord. Vedi Laurent. IX, 68. Tot din
acest princip mai resultă încă că descendentul va putea representa
pe moştenitorul de la a cărui moștenire a fost esclus ca nedemn,

dacă el are capacitatea de a moșteni pe de cujus. Laurent. IX.
68. Demolombe. XIII. 398. Demante. II. 51 bis].
*) Demolombe. XIII. 399. Ducaurroy. IL. 469 în fine. Bonachi. III. p.
*)

61. Vegi însă Art, 755,
Codul Caragea numeşte

impărţeala pe

|
tulpină pe

casă

sau

pe o-

brazul morţilor (xază mapiay, dice tecstul grevesc.) (Art, 17, lit. f

DESPRE

SUCCESIUNI.—ART.
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667.

cum se esprimă codul lui Andr. Donici ($ 1 în medic, Cap. 31),
astfel în cât toți representanții, ori cât de mulţi ar fi, se socotesc a fi un trup, după cum dice codul lui Andr. Donici, și ieu
cu

toții.la

un

loc partea

care

sar

fi

cuvenit

acelui representat,

împărţind-o apoi între dânşii în părţi egale.
Astfel, dacă presupunem că Z (bunul sau străbunul) moare Esemplu de
lăsând o avere de 12,000 lei, ear ca moștenitori un copil A ac- peîmpărțire
tulpină.
tualmente în viață și mai mulți descendenţi a unui copil B mort
mai dinainte; averea se va împărți în două părţi egale, din care
una (6000) se. va cuveni lui A, ear cealaltă jumătate (6000 leY)
se va lua de descendenții lui B, ori câţi ar fi la număr, împărțind-o
între dânşii în părţi egale, adecă pe capite (în capita), după cum
se esprimă Art. 917 din codul Calimach (732. Austriac.) 1)
In adevăr,

representaţia

tanţi în locul
- singură

acelui

persoană

având

de efect de a sui

pe represen-

representat (Art. 664), ei se socotesc ca o

și nu

pot lua

de cât

ceea

ce ar fi luat

repre-

sentatul, dacă ar fi trăit. In specie, B, dacă ar fi trăit, ar fi luat
numai 6000 lei; prin urmare, tot 6000 lei vor lua şi represen-

tanţii lui, ori cât de mulți ar fi la număr.
Impărțeală

sentaţiunea
în graduri

pe tulpină

are loc în toate

casurile

în care

repre-

este admisă, fie că representanţii se găsesc între dânșii
inegale față cu de cujus,

duri egale.?) (Comp.

Art. 919 urm.

fie

că ei

se găsesc

Cod. Calim.

în gra-

733, 734 Austr.)

şi h, partea IV, Cap. 3.)—Art. 740 şi 745 din codul actual numește
această împărţeală în sfârpe (ex stirpibus, îm: stirpes,) „Quam successionem în stirpes vocavit antiquitas.“ (Nov. 118, Cap. 1.) Vegi
şi legea 2, Cod. Lib. 6. Tit. 55, unde se dice: „Nepotes ex diversis filiis varii mumeri avo succedentes ab intestato, non pro _virilibus portionibus, sed ex stirpibus suceedunt,* Comp. şi Instit.
$ 6. Lib.

3. Tit.

1, de hereditatibus,

etc.

Rudele sunt, după cum am vădut supră, p. 258, nota 1, presupuse a fi aşedate pe spiţele sau treptele unei scări; de aceea se
și întrebuințează cuvântul spiță sau grad spre a se arăta depărtarea înrudirei care esistă între două persoane. (Comp. L. 10. Dig.
Lib. 38. Tit. 10.) Spița neamului se compară însă și cu un copac
a cărui trunchii sau tulpină este autorul comun, ear copiii sunt
crengile

sau ramurile din care ies şi alte râmuri, și aşa mai departe.

1) Dacă aceeași tulpină a produs mai multe ramuri, subdivisia se Subdivisiune
face earăși pe tulpină. Astfel, în ipotesa de mai sus, dacă presu- pe tulpină.
punem că B a lăsat la rândul seu un copil în viață C, şi descendenţi a unui

alt copil

mort

D, partea lui

B

se

mai

împarte

în

două, din care o jumătate (3000 lei) va lua C, ear cealaltă jumătate (3000) se va lua de representanții lui D, împărţind-o între dânșii
în părți egale. (Comp. Art. 920, 921 Cod. Calim. 733 Austr.) Comp.
Laur. LX. 76. Durant. VI. 184. Ducaurroy. II. 467. Bonachi. III. p. 59.
2) Demol. XIII. 454.—Am vădut supră, p. 264, nota 2 și p. 266 că
în caz când representanţii sunt între dânșii în graduri egale de

înrudire față cu de cujus, ei n'au nevoe de ajutorul representaţiei
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CODUL

CIVIL.—CARTEA..

Ul. —TIT, L—CAP.

UI.—S-a IIL—ART. 669. |

De câte ori însă representaţia nu va avea loc, și moştenitorii vor
veni la moştenire în virtutea dreptului lor propriu, împărţeala se
va face pe capite, ear nu pe tulpină. 1!) (Art. 917 C. Calimach.)
Osebitele ordine

de moştenire.

Art, 659 împarte moștenitorii legitimi în trei clase sau categoriă, însă am vădut suprd, p.. 256 şi 257, că această clasificare este
vicioasti, şi am împărțit moştenitorii legitimi în patru categorii și
în ordinea, următoare : 10 descendenţii defunctului; 20 ascendenţii
privilegiați (tatăl și mama) şi colateralii privilegiați (fraţii şi surorile); 3” ascendenţii ordinari ; 4% colateralii ordinari.

SECȚIUNEA II.
Succesiunile diferite

descendenților

(prima

„ moştenitori.) 2)

clasă de.

Art, 669.—Copiii sau descendenții lor succed tatălui, mamei, moșilor,
moașelor, 5) şi veri căruia alt ascendent, fără deosebire de sees, și chiar
de ar fi născuți din deosebite

căsătorii. Fi

succed

în părți egale când

se găsesc toți în gradul diniăă, *) şi sunt chiemaţi după propriul lor
drept ; ei succed pe tulpină când sunt chiemaţi toţi sau anii din ei prin
representațiune.

(Art. 306,

698 C. 0. Art. 745 C. Fr.)
spre

a veni

la

315,

moștenire,

numai de efect ca averea

658,

659

urm.

664

representaţia,

moştenită

să

1) Demul. XIII. 436. Demante. III. 49 bis.

urm.

avend

se

652, 677, 678,

în

asemene

împartă

Vedi şi Art.

pe

caz

tulpină.

698.—Art.

917 din codul Calimach (732, Austriac) prevede espres împărţeala
pe capite, când representaţia n'are loc, ceea ce este adevărat şi astădi.
5

Inesactitate
de tecst.

Cap.

III

ocupânduse

numai

de

moștenirile

legitime

sau

regulate,

nu poate să fie vorba în secţia de față de cât de descendenţii
legitimi.—ln rând cu copiii legiuiţi trebue puși pe acei legitimaţi
(Art. 306) sau înlegiuiți prin însoţire, după cum se esprimă Art.
942 din codul Calimach (752 Austriac), copiii adoptivi în privinţa
moştenirei adoptătorului (Art. 315), şi în fine, copiii firești recunoscuți faţă cu moştenirea mamei şi a rudelor 'sale (Ant. 652 $ 3,
677, 678.) Comp. Demolombe. XIII. 442.
5). Prin moși sau moașe se înţălege buni sau bunele (A. 918 C. Calim.)
*)

Aceste

cuvinte

cuprind

o inesactitate,

după

cum

vom

vedea înfră,

p. 272, nota 2, căci nu numai descendenții în gradul întăi (adecă
copiii) împărţesc

pe capite,

ci şi

descendenţii

din

un

grad

mai

iuferior, precum nepoţii și strănepoții, când ei vin la moștenire în.
virtutea dreptului lor propriu și fără ajutorul representaţiunei,
ceea, ce se va întâmpla în caz când descendenţii din gradul întăi
vor fi renunţat la moştenire sau vor fi fost nedemni. (Art. 698.)
Pentru ca tecstul să fie corect, cuvintele: când se găsesc toți în
gradul întăi ar trebui eliminate. Cu toate aceste, atât Art. 736
$ 2 din codul Italian cât şi Art. 899-din codul Olandez reproduce
această redacție vicioasă, care nu se vede îndreptată de cât în
Art. 786 din Ante-proiectul de revisuire.

DESPRE
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Descendenții defunctului formează prima clasă de moștenitori.
Ei succed părinţilor, bunilor, străbunilor și celorlalți: ascendenți
fără deosebire de secs, !) și chiar de ar fi născuţi din deosebite
căsătorii, *) Deci, dacă aş avea copii legitimi sau legitimaţi (Art.

')

Art. 669 abroagă deci codul Caragea (Art. 17, partea IV, Cap. 3),
după care fetele nu moșteneau în concurență cu. frații lor, ci numai fraţii care erau datori a le înzestra chiar din avutul lor. (Curtea
din București. Dreptul pe 1874, No. 58.)—După acest codice, dacă
mortul avea fete neînzestrate și înzestrate, numai acele neîuzesîrate moșteneau de o potrivă. Când toate fetele erau înzestrate şi
n'ăveau frați, atunci ele moșteneau de o potrivă. (Art. 17 lit.d și
e Cod. Caragea.) Veţi şi codul anterior Îpsilant din 1776 (Cap.

Abrogarea
codului Caragea unde

fetele nu

moșteneau.

despre moşteniri). Acest obiceiii al pământului, după care fetele
erau escluse de la moștenirea, părinților față cu fraţii lor pentru

a nu duce averea într'o familie străină (V. Laurent. VIII. 493 și

500) şi a cărui origină se trage din dreptul vechiii germanic (Y.
Lehr. Drept germame, 360), w'a fost nici-o dată admis în Moldova.
(Vedi

Art. 916

Cod.

Calimach, corespundător

cu

Art. 732 Austriac

și $ 1 Cap. 37 Cod. Andr. Donici.) El nu era admis nici la Romani (Nov. 118 ab initio), nică în pravila lui Matei Basarab. Vedi
glava 273 din această pravilă, unde se gice: „Copiii, au parte
bărbătească, au muerească, aceia se preţuesc să moștenească pre
părinţii lor, și pre mumăni, eară nici moşii lor şi nici fraţii tătâ-

ni-seu nu pot să moștenească pre acel tată al lor ce au murit, ci

numai acei copii ai lui.“ Acest privilagiii după care partea .bărbătească escludea de la moștenire pe acea femeească avea ființă
înaintea revoluţiei franceze şi în unele părţi ale Franciei, de pildă
în Normandia, (Art. 249 al cutumei din Normandia), în provincia
Auvergne, unde chiar fetele neînzestrate erau escluse de la moștenire. Vegi Demol. XIII. 443. Laurent. VIIL. 52. Ducaurroy. II. 473,
Merlin. Reper. vo Rappel ă succession, S-a IV, Tom. 14, p. 100 urm.
Tecstul corespundător francez mai esclude încă și privilegiul Privilegiul
primogeniturei, după care, în unele părți ale Franciei, fratele cel primogenitumai

mare lua cea mai

mare

parte

din

moştenire.

Comp.

Demol.

reci,

loco cit. Maread6. III. 114. Ducaurroy. IL. 473. Laurent. VIII. 502.
— Legiuitorul nostru, ca şi acel Italian (Art. 736), nu a avut nevoe de a, desființa dreptul de primogenitură, pentru că acest drept
n'a esistat nici o dată. Vegi Art. 917 Cod. Calimach (732 Austr.),

Art. 17 -Cod. Caragea, lit. b. şi ce.

Dreptul de primogenitură esistă și astăgi în Anglia în privinţa
imobililor, unde copiii de sees bărbătese esclud pe fete, ori care

ar fi ordinea nașterei lor, și unde cel mai în vârstă dintre

băeţi

esclude pe cei mai mici. (Vegi Lehr. Drept Inglizesc, 979.)—Averea nemişcătoare se lasă fiului celui mai mare ca representant
al familiei. Această stare de lucruri contrarie însă principiilor de
dreptate şi de echitate este menită a dispărea cu timpul din toate
legislațiunile, căci, după cum dice Mirabeau în cel rai frumos
discurs al seu pe care moartea Va împedicat însă de a'l pronunţa, dacă

:)

natura a stabilit egalitatea între oameni, a forliori, ea trebue să
esiste între frați. (Monitor oficial al Franciei din 5 April 1791.)
Aceste cuvinte au de scop în Francia de a abroga, sau mai bine
dis, de a confirma abrogarea făcută prin legea din 8 April 1791

Drept străin,

CODUL

272

CIVIL.—CARTEA

IIE.—TIT.

1.—CAP,

UL—Sa

III.—ART.

669.

306) din mai multe căsătorii succesive, ei mă vor moșteni cu
toții de o potrivă, ca şi cum ar fi din aceeaşi căsătorie, după cum
şi copiii ce soția mea ar avea din o căsătorie anterioară 0 vor
moșteni-o pe dânsa dimpreună cu acei din actuala însoţire. Copiii mei anteriori nu vor moșteni însă pe actuala me soție (mama
lor vitrigă), pentru că ei sunt străini față cu densa, după cum
moşteni

pe

dânsul,

nu însă şi pe mine (tafăl lor vitrig), pentru că eu
dat nașterea. (Art. 925 Cod. Calimach.)
Când mai mulți descendenți vor veni. la moştenirea

şi copiii

ei care

ar

avea

un

alt

tată îl

vor

nu

le am

ascenden-

tului lor, cei mai apropieţi în grad vor esclude pe cei mai depărtaţi. Promwiimior excludit remotiorem. Astfel, copiii mei vor es-

clude pe nepotul meu de fiu, nepoţii pe strănepoțţi, şi așa mai
departe. !) Fiii mei nu vor esclnde însă pe nepoţii sau strănepoţii mei, când aceștia se vor putea bucura de ajutorul represen-

taţiei, adecă când tatăl lor ar fi murit. capabil și demn

înaintea

mea. (Art. 664, 665 şi 669.)
Impărțirea,
Dacă mortul a lăsat numai copii, fie ei legitimi, legitimaţi
moștenirei.
(Art. 306) sau adoptivi (Art. 315), ei fiind în spița întăi (Art.
662), vin în virtutea dreptului lor propriu, şi ca atare, vor împărți averea în părți egale (Art. 667, 669), sau pe capite, după
cum dice Art. 917 din codul Calimach (732 Austriac).
Dacă
mortul a lăsat copii, care însă s'au făcut nedemni sau au renunțat la moştenire, averea, se va cuveni nepoților sei de fii (copiil
copiilor). Aceştia venind însă în specie la moștenire în virtutea
dreptului lor propriu, fiind că nu se represintă persoanele nedemne sau în viaţă (Art. 668), împărțeala va avea loc tot pe
capite (Art. 698), deși aceşti moştenitori nu sunt în spița întăi.)
Cu

alte cuvinte, împărțeala

se va

face în

tot-deauna

pe

capite,

când moștenitorii vor veni la moştenire în virtutea dreptului lor
(Art. 1) a obiceiurilor din unele locuri cunoscute sub numele de
drept de devoluțiune, prin care bunurile soțului remas în viață nu
se cuvineau de cât copiilor născuţi din prima

depărtau pe copiii născuţi
VIII. 503. Ducaurroy. IL
vO devolution coutumitre,
copiii din prima însoţire
Vedi

>
——

5

căsătorie, care astfel

din o căsătorie anterioară. Comp. Laurent.
473. Demol. XIII. 443. Merlin, Râpert.
$ 2. Tom. 4, p. 562 urm—La noi însă,
n'au avut, nici o dată asemene precădere.

Art. 925 Cod. Calimach şi Art. 17, lit. j, loco cit. Cod. Caragea.

Mourlon.
Arntz. II.
Calimach
Art. 669

II, 107. Laurent. IX. 41. Aubry et Rau. V. $ 596, p.78.
1297. Demante. III. 52. Vedi Art. 916, 918 din codul
(732 Austriac), care sunt formali în această privinţă.
cuprinde deci o inesactitate de redacţie când are aerul

de a prescrie

că numai

moștenitorii

di gradul

întăi împărţesc pe

_capite când ei suceed în virtutea dreptului lor propriu, căci nu
numai copiii, dar şi ceilalți descendenți împărțesc tot pe capete
când ei moștenesc fără ajutorul representaţiunei. Comp. Demolombe. XIII. 445. Ducaurroy. Il. 475. Mourlon. IL. 106. Marcad€.
Il. 115. Bonachi. III. p. 63. Vedi şi supră, p. 270,nota3.

.
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propriu, puţin importă gradul de înrudire în care ei sar afla faţă
cu de cujus. Împărţeala nu se va face pe tulpină de când atunci
când toţi sau unul macar din ei vor veni la moştenire prin ajutorul representaţiunei. (Art. 667.)

SECŢIUNEA IV. şi V.
Succesiunile
Legiuitorul

deferite

se

ocupă

ascendenţilor
în

secția

a

şi colateralilor.

IV-a

despre

moştenirea

Contopirea

ascendenților, ear în secţia a V-a despre acea a colateralilor. A- Seti a 1Y-2
ceastă

împărțire a

rorile

trec înaintea

acești din urmă

materiei este însă
ascendenţilor,

nu sunt

de

greşită, căci frații şi
vreme

ce

chiemaţi de cât în

după

Art.

su670,

casul când defune-

tul n'a lăsat nici posteritate, nâcă frați și surori. Pentru mai multă
lumină, vom contopi deci aceste două secțiuni la un loc, cu atât
mai mult cu cât, în unele casuri, tatăl şi mama împart moştenirea

cu frații și surorile. (Art. 671, 673.)
Succesiunile

deferite fraților şi

surorilor și

descendenților

lov,

atât în casul când defunctul a lăsat pe tatăl și pe muma
sa în viaţă, cât și în casul când aceștia au murit înaîntea luă. (A doua clasă de moștenitori.)
Pentru a şti cum fraţii şi surorile și descendenţii lor vin. la
moştenire, trebue să distingem două ipotese: 10 când tatăl şi
mama, lui de cujus sau numai unul din ei i-au supraveţuit; 20 când
tatăl şi mama au murit înaintea lui de cujus.
10: Supraveţuirea

tatălui şi a mamel lui
a unuia din ei.

Art. 671.—Dacă tatăl şi mama unei

de

cujus,

sau

numai

persoane moarte fără

descen-

denți i-a supravețuit, lăsând acea persoană fraţi, surori sau descendenți
a acestora, succesiunea se devide în două porţiuni egale, 1) din care ju1) După

tecst, cum

se află el

redactat,

s'ar

părea

că

averea

trebue Inesactitate

să se împartă în două părți din care una să se subimpartă între
ambii părinți, după cum se împarte și ceealaltă între fraţi, ori care
ar fi num&rul lor. Aceasta nu este însă adevărat, pentru că din
Art. 673 resultă că fie care părinte are o parte ficsă și invariabilă,
adecă o pătrime, de unde resultă că, la caz de renunțare din partea tatălui, mama nu va lua jumătate din moştenire, ci tot'0 pă-

trime,
Comp.
Vedi
frații
denda

partea părintelui renunțător sporind partea cuvenită fraților.
Laurent. IX. 86. Demolombe. XIII. 451. Bonachi, III. p. 66.
şi înfră, p. 275.—După Novel. 118, Cap. 2, ascendenţii cu
împărțeau pe capite: „Si et pater aut mater fuerint, divi- inter eos quippe hereditate secundum personarum mumerun,
18

de teest.
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CODUL,

CIVIL.—CARTEA

IL.—TIT.

I.—CAP.

Il.—S-a

IV și V.—ART.

671,

'mătate numai se cuviue tatălui și mamei,şi se împarte deo

673.

potrivă

între denșii. (Art. 666, 673, 674 C. C. Arţ. 748 C. Fr.)
Art. 673.—Dacă tatăl şi mama persoanei moarte fără posteritate
i-au supraveţuit, frații, surorile sau representanți !) lor ieu jumătate
succesiunea (sau mai bine dis, di succesiune). Dacă numai tatăl sau
numai mama i-au supravețuit, fraţii, surorile sau representanţii lor ieu
trei pătrimi ale suceesiunei. (Art. 666, 671,.674, 843 C. C. Art. 751 C. Fr.)

„A doua clasă de moștenitori legitimi se compune din fraţii şi
surorile defunctului sau descendenţii lor în infiniț. Acești din urmă
vin la moştenire fie jure proprio, fie prin representațiune. (A. 666, 672.)
Fraţii şi surorile defunctului sunt chiemați în al doile rând,
adecă în lipsă de descendenți legitimi, legitimaţi sau adoptivi.2)
“Ei eselud pe toţi ceilalți moștenitori, afară de tatăl şi mama defunetului cu care concur. (Art. 671—673.) Tatăl şi mama cu
drept cuvânt au fost deci numiţi ascendență privilegiați, ear frații
şi surorile, precum şi descendenții lor, colateral privilegiați.
Proporțiunea
Dacă presupunem că defunctul, în lipsă de copii, 2) a lăsat pe
şi aze fra tatăl şi pe 'mama sa în viaţă, precum şi frați şi surori, fie și
coneur cu ta- buni numai de tată, sau buni numai de mamă (Demol. XIII. 455.

tăldefunctului.
i manta Ducaurroy. IL. 490. Demante. III. 61 bis
Art. 671.

III),

sau

descendenți

din el legitimi oră legitimaţi, nu numai în gradul întăi, dar şi în
gradele ulterioare, *) tatăl şi mama iea fie care câte o pătrime
din moștenire, ear fraţii, surorile sau descendenţii lor în infinit,

Prin represensanță se,

aute,ege aici
i

uti et ascendentium. et fratrum singuli wqualem habeant
portionem.“ Aceeași soluțiune se vede admisă și prin Art. 933
din codul Calimach. Vedi înfră, p. 275, nota 1.
1) Cuvântul representanți este aci sinonim cu espresiunea, descendenți
care se întrebuințează în Art. 670, 671, 672 și 675, căci legiui-

torul n'are în vedere procsimitatea înrudirei, ci calitatea moşteni-

torilor. Astfel dar, chiar în caz când copiii fraţilor n'ar representa
pe părinţii lor, pentru că ei ar fi renunţat la moştenire (Art. 698),
sau pentru că ar fi fost nedemni (Art. 658), și ar veni la moștenire proprio jure, el vor avea tot 3/, din moștenire, ceealaltă
pătrime cuvenindu-se tatălui sau mamei vemasă în viaţă. Duranton. VI. 195, nota 2. Demolombe. XIII. 452. Laurent. IX. 91. Mass6-

Verge. Il. p. 265. Berniat Șt. Prix.

II. 2641.—Vegi

însă Delvin-

“court. II, p. 33, nota 2 asupra p. 18.
2) „In lipsa clasei întăi a legiuiţilor urmaşi, dice Art. 926 din codul
Calimach (735 Austriac), întră la moştenire clasa a doua.“
3) Dacă defunctul ar fi: lăsat copii, ei făcând parte din clasa, întăi, ar
depărta de la moştenire atât pe părinţi, cât și pe fraţi, surori sau

Deosebireîntre dreptul
dreptul actual
în privinţa

descendenți-

lor de fraţi.

descendenţii.
lor. (Art.

669.)

Vegi

şi înfră, p. 276,

4) Novella 118 și 127 chiamă la moştenire

pe

nota

descendenții

2.

fraților

din gradul întăi, adecă pe nepoţii lui de. cujus, în concurenţă cu
ascendenți, nu însă și pe ceilalţi descendenţi în graduri ulterioare
(strânepoţi de: fraţi a lui de cujus). Vedi supră, p. 265, nota 3.

Comp. şi Aubry et Rau. V, $ 600, nota 1.
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ori care ar fi numărul lor, primesc ceaialtă jumătate,
prevede espres Art. 748 $ 2 din codul francez. !) |
Dacă presupunem

că

defunctul

a lăsat

numai

după cum

pe tatăl

sau

pe Proporţiunea

remas

în concur numai

mama sa în viață (adecă unul din ascendenţii sei în loc de doi) ; care fraţii
și frați şi surori sau

descendenţi din

ei,

ascendentul

viaţă va lua tot o pătrime, adecă tot cât ar fi luat dacă ar fi e rntorțu
trăit și celalt ascendent, ear fraţii şi surorile sau representanţii defunctului.

lor vor lua frei pătrimă ale moştenirei. Aşa dar, partea ascenden-

tului remas în viaţă este tot-deauna de un şfert. ?) Art. 671
cuprinde deci o inesactitate de redacțţiuue, după cum am observat, p. 273, nota 1, căci după acest tecst sar părea că moştenirea trebuesă se impartă în două părţi egale, din care una să
fie diferită în mod colectiv ascendenţilor spre a fi împărţită între
ei, ear celaltă jumătate fraţilor şi surorilor sau representanţilor
lor, ceea ce nu este, căci din-ultimele cuvinte ale art. 673 resultă
că în casul când unul din ascendenți nu este în viață la moartea,

lui de cujus,

celalalt iea numai

o pătrime,

fiind că

Art: 678:

trei pătrimă

se cuvin în asemene îpotesă fraţilor și surorilor sau representanfilor lor. (Comp. și Art. 674 ab initio.)
Din cele mai sus espuse resultă următoarea consecință ; în caz Parteaascen-

de nedemnitate sau de renunțare din partea unuia din ascendenți, dentală ne-

celalt

ascendent va lua

tot o

pătrime,

pentru

care renunţă este presupus că w'a fost nici

ca

moștenitorul nunţător pro-

0 dată moștenitor, ft fraților,

(Art. 696.) Nedemnitatea unui din ascendenți nu poate de ase- 1alt ascenmene să aducă celui-lalt o sporire pe care n'ar fi produs-o nică
det:
moartea sa. Partea,

ascendentului

venunțător

sau

nedemn va spori

deci în tot-deauna partea cuvenită fraţilor şi surorilor, după cum

prevede

espres

Art. 749

din

codul

francez,

eliminat

la noi ca

de

1) Când fraţii şi surorile concur cu ascendenții, codul actual este deci Deosebire înmai favorabi! celor dintăi (adecă fraților şi surorilor) de cât dreptul te codul ac-

Roman, căci Novella 118, cap. 2, preferă fraţilor şi surorilor pre- jig și legea
cum și descendenților lor pe toţi ascendenţii, afară de fraţii buni din 17 nivâse
sau drepți (adecă de un tată şi de o mamă) care erau admişi a Anul 1L.—

împărți pe capite cu ascendenții (vedi supră, p.273, nota
luţiune care se vede admisă
„Dacă

mortul

va, avea

1), s0- Ari. 988 God,

şi prin Art. 933 din codul Calimach:

suitori de ori ce spiță,

dice

acest

teest,

şi

”

frați şi surori - drepţi, î moștenesc toți de o potrivă pe capite.“
Legea din 17 nivâse, anul II (Art, -69—72), concepută întrun
spirit democratie puţin favorabil bătrâneţilor, voea din contra ca
ascendenţii să fie în tot-deauna escluși prin descendenții lor, sau
|
prin cei a unui ascendent în același grad. Comp. Ducaurroy. LI. 491.
/
2) Cu toate acestea, Art. 843 determină espres reserva ce cată a se Combinarea
păstra părinților supravețuitori ficsând-o în mod invariabil la ju- Art. 673 cu
mătate din averea succesorală, fie că defunctul lasă tată şi mamă
sau Bumai pe unul din ei. Vedi esplic. Art. 843. Comp. Cas. Rom.

şi Curtea din București. Bulet. S-a 1, pe 1883, p. 1068 și Dreptul
pe 1883, No. 52,

|

)

CIVIL.—CARTEA

CODUL

672, 673,

I.—CAP. [I.—S-a 1V şi V.—Art.

IIL.—TIT.

prisos. (Vedi şi p. 273, nota 1;) Prin urmare, fraţii și surorile vor
lua, în tot-deauna trei pătrimă din moștenire de câte ori vor veni
în concurență numai cu unul din ascendenți, fie că celalt ascendent ar fi murit, ar fi renunțat, sau ar fi fost nedemn ; ear partea
lor va fi de o jumătate de câte ori ei vor veni în concurență
cu tatăl și cu mama defunctului. Descendenții din fraţi şi surori
sunt puși pe aceeași linie cu fraţii şi surorile, independent de
beneficiul representaţiunei. Ei vin la moştenirea lui de cujus
(moşul sau strămoșul lor) împreună cu ascendenţii privilegiați
şi mama)

(tatăl

dreptului

în - virtutea

lor

propriu,

când

atunci

fraţii şi surorile aflaţi în viaţă ar fi renunţat la moştenire sau
ar fi fost nedemni. (Art. 658, 698, 672.)
Conflict între Această împărțeală va fi foarte ușor de făcut când fraţii şi
Art. 671, 673 surorile sau descendenţii lor vor veni numai în concurență cu
şi 684.
ascendenţii privilegiați. O dificultate serioasă se va naște însă atunci
când ei vor veni în concurență și cu femeea mortului, căci Art.

684 conferă şi acestei din urmă o pătrime
20

din

remasă.

averea

Moartea tatălui şi a mamei înaintea lui de cujus.

Art. 672.—In caz de

a muri

mai

dinainte

tatăl și mama

*) unei

persoane moarte fâră posteritate, 2) fraţii, surorile, sau descendenţii lor
sunt chiemaţi la succesiune, depărtând pe ascendenți (bună, străbuni etc.)
şi pe ceilalți colaterali. 2) Ei (adecă descendenţii din frați și surori)
succed sau după propriul lor drept, sau prin representaţiune, în modul
regulat în secţiunea II a acestui cap. (Art. 664, 666 urm. 669, 674

|

C. C. Art. 7500.Fr)

Fraţi! şi surorile, fie ei buni sau vitrigi, adecă sau numai de pe tată
ori de pe mamă, de vreme ce legea nu distinge 4) (Art. 674), sau
") Când tatăl și mama

sunt amândoi în viață, sau

numai

ei, drepturile lor în concurenţă cu fraţii și surorile sau
lor se regulează de Art.
defunctul ar fi lăsat copii,
celelalte rude. (Art. 669.)
pe colateralii alții de cât

N
—

denţii
Dacă
toate
3) Adecă

unul

din

descen-

671, 673.
ei ar esclude de la moștenire pe
Vedi și supră, p. 274, nota 3.
fraţii sau descendenții de frați

al defunctului.

4) Astfel, fraţii de pe mamă numai (uterină) esclud nu numai pe
ascendenți! și colateralii mamei, dar şi pe acei ai tatălui, după cum
fraţii de pe tată (consanguini) esclud atât ascendenții şi colateralii

tatălui cât și acei ai mamei.

„=

Mourloa.

Il. 109. Laurent. LX. 89.

Aubry et Rau. V. $ 600. Demol. XIII. 455. Durant. VI.249,251.—La
Romani, fraţii buni de pe tată și de pe mamă escludeau pe frați
numai

de o parte,

gui

ex uno

parente

conjuncti

sum,

sive

per

patrem solum, sive per matrem. (Nov. 118, cap. 3, ab înitio.) Codul
Calimach pune de asemene pe fraţii drepţi în clasa a doua (Art.
915

şi 930),

ear pe

fraţii despre o parte numai

(adecă

ori despre

tată, ori despre mamă numai) în clasa a treia. (Art. 915 și 937.)
Comp. şi Art. 19 lit. c, d și f Cod. Caragea, partea IV, Cap. 3.
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descendenţii lor de ori ce grad, ear nu numai acei din gradul întăi
ca la Romani (vedi supră, p. 265, nota 3 şi 274, nota 4), formează,

după cum am vădut, o clasă privilegiată de colaterali care “nu
“numai că vin la moștenirea defunctului împreună cu tatăl şi mama

lui (Art. 671, 673), dar care încă depărtează, în lipsa lor, pe
ceilalți ascendenți și colaterali. Aşa dar, dacă părinţii lui de
cujus au murit înaintea lui, sau dacă ei au renunţat la moștenire, ori au fost nedemni, ') fraţii şi surorile sau descendenţii
lor depărtează

pe buni și străbuni,

*) după

cum

ei depărtează şi

pe ceilalți colaterali. (Art. 672.) .
Cât pentru cestiunea de a se şti cum fraţii născuţi din deosebite
căsătorii vor împărţi între dânşii moștenirea, vedi esplic. Art, 674.
Descendenții legitimă sau legitimaţi ai fraţilor și surorilor de- Descendenții

functului vin la moștenirea unchiului lor prin representaţie, când

fraţilor.

tatăl sau mama lor s'a sevârşit din viață înaintea lui de cujus
(Art. 666); ei vin la aceeași moștenire în virtutea dreptului lor
propriu, când de esemplu, părintele lor (fratele mortului) se află
încă în viață în momentul deschiderei moştenirei, însă a renunţat
la, dânsa sau este nedemn. (Art. 658, 698 672.)

Impărțirea

moștenirei între colateraliă privilegiați.

Art. 674.—Partajul (impărţeala) jumătăţei sau celor trei pătrimi cuvenite fraţilor sau surorilor, după cuprinderea art. precedente, se face
între

ei în porţiuni

egale,

dacă sunt dintwaceeași căsătorie;

de

sunt din

căsătorii diferite, divisiunea se face pe jumătate între cele două linii
paternă şi maternă a defunctului; fraţii primari 5) ieu parte în amândouă liniile, uterinii sau consanguinii fie care în linia sa numai. Dacă
sunt frați sau surori numai într'o linie, ei succed în totul escludând pe
toate rudele din ceealaltă linie. (Art. 671, 673, 740 C. C. A.752 0.Fr.)

Partea, cuvenită fraţilor şi surorilor sau descendenților lor, când
ei viu la moştenire în concurenţă cu tatăl şi mama lui de cujus,
este, după cum am vădut, în tot deauna de o jumătate sau de

') Demol. XIII. 454. Laurent. IX. 86. Vedi și supră, p. 214, aota 1.
„% Astfel, fraţii şi surorile depărtează astăgi pe buni, cu toate că ei
sunt în acelaşi grad de înrudire faţă cu defunctul (spiţa a doua).
(Art. 662, 663.) Tot astfel, descendenții fraţilor, care sunt cel puțin în spița a treia faţă cu defunctul (Art. 663), depărtează pe
buni care sunt în gradul al doile (Art. 662), pentru că legiuitorul
n'a avut în vedere procsimitatea, ci calitatea înrudirei. Durant. VI.248. .
înIn dreptul Roman (Nov. 118, Cap. 2), şi în codul Calimach, fraţii Deosebire
dreptul
tre
dânşii
cu
a
moștenire
împărțeau
ci
străbuni,
şi
nu depărtau pe buni

de opotrivă pe capite. (Art. 933 C. Calimach citat p. 275, nota 1

2 Prin frați primari, legiuitorul înțălege frații Bani sau

drepți

ae

(Jer- jesactitate

mains), adecă de un tată și de o mamă, ex utrogue parente conjuneti. Eespresiunea este însă necorectă, pentru că nu se dice fraţă
primară, ci numai veri primari.

de teest.
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Câte specie.
de traţi sunt.

CODUL

CIVIL.—CARTEA

IIL.—TIT.

1.—CAP.

UL.—S-a

1

şi V.—ART.

674.

trei pătrimă, după cum ei concură cu ambii ascendenți privilegiaţi, sau numai cu unul din ei, pentru că partea fie cărui ascendent privilegiat este în tot-deauna de o pătrime. (Art. 671, 673.)
Cum se va face însă împărțeala porţiunei cuvenită fraţilor sau surorilor oră representanţilor lor? La aceasta respunde Art. 674.
Fraţii pot să fie buni sau drepți, adecă de un tată şi de o
mamă

(germains),

primari,

după

cum

impropriu îi numeşte legiui-

torul nostru (vedi p. 277, nota 3); ei sunt consanguină (eodem patre
nati (Instit. $ 1. III. Tit. 2), când au acelaşi tată şi mame deose=
bite ; ei sunt uterini (uterus) când au aceeași mamă şi uu alt tată.
"Când toţi fraţii sunt din aceeaşi căsătorie, adecă dacă sunt cu

toţii buni,

consanguini

sau uterini, partea

cuvenită

lor se împarte

între dânșii în porțiuni egale şi pe capite. Deci, dacă vin la
moştenire trei fraţi buni, sau trei consanguini, ori trei fraţi ute-

rini, fie care va lua câţe o treime. Impărțirea pe linie
în specie, fiind că toţi fraţii aparţin la o singură

mare loc .

linie. (Laurent.

IX. 93.) Când fraţii sunt însă din căsătorii deosebite, moştenirea

se împarte în două părți, una se atribue liniei paterne, şi alta
liniei materne : fraţii consanguini ieu parte în linia paternă, ear
acei. uterini numai în linia maternă, pe când fraţii buni ieu parte
în ambele linii, ceea ce face că ei primesc de două ori cât primesc fraţii consanguini sau uterini. 2
Esemplu.

)

Eu

având

un copil

din prima, căsătorie,

Primus,

mă

căsătoresc de

al doile cu Olga, care și ea are uu copil din o căsătorie anterioară, Secundus. Din căsătoria mea cu Olga se nase alți doi copii
Terțius Şi Quartus. Aceşti doi copii sunt frați buni între dânșii,
fiind că ei au de părinți acelaşi tată și aceeași mamă; ei sunt

consanguini cu Primus, copilul meu anterior, pentru că cu toţii mă
au pe mine de tată; ei sunt uterini cu Secundus, “pentru că cu
toții au aceeași mamă, Olga, astădi soția mea.

„Dacă

de

presupunem

24,000

că Zerțius a murit fără copii, lăsând o avere

franci, această

avere

se va împărți

în modul

cei 6000

atribuiți

următor:

„eu voi lua a patra parte (6000 lei), ear femeea mea
o altă pătrime
(6000), jumătate din moștenire (12,000 lei) cuvenindu-se traţilor
lui Zerțius. (Art. 671, 673.) Cum vor împărți ei între deușii a„ceastă sumă? Suma de 12,000 lei se va împărţi în două, 6000
lei se vor atribui liniei paterne, ear 6000 lei liniei materne.
Quartus, copilul nostru, fiind frate bun cu defunctul Zerțius (germanus) apaţine ambilor linii, și prin urmare, el va împărţi cu
Primus, fratele seu consanguin cei 6000 atribuiți liniei paterne, şi
cu Secundus,

fratele seu

uterin,

terne. El va lua prin urmare
mus

şi Secundus

neaparţiind

lei

de

cât la o linie, vor

linia lor respectivă, adecă câte 3000 lei fie care.
In caz de renunțare

la

liniei

ma-

6000 lei, pe când ceilalți fraţi Pri-

moştenire

din partea

lua numai

unui

frate

în
con-

sanguin sau uterin, partea renunțătorului profită deci nu numai
“celorlalți consanguini sau uterini, ci și fraților buni (Art. 697), fiind
că ei moștenesc în ambele linii. Cas. Rom. Bulet. pe 1883, p. 3t0.

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 674.

Când sunt fraţi sau surori numai într'o linie, adecă numai uterini, sau numai consanguini, ei moştenesc în total partea cuvenită lor în ipotesa Art. 671 şi 673, adecă jumătate sau treipătrimi din moștenire, înlăturând pe toate rudele din cealaltă linie. *)
Art. 674 prevede numai casul în care fraţii şi surorile ar veni
la moștenire împreună cu ascendenţii privilegiați, de oare ceacest tecst vorbeşte de partea cuvenită fraţilor în asemene caz,
adecă de o jumătate sau de trei pătrimă. Ce trebue să decidem
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Cumse face
impărțeaa
din deosebite căsători

în casul când fraţii şi surorile vin .singuri la moştenirea fratelui singuri la

Ta
lor legitim, în basa Art. 672? Cum se va face împărțeala în a a
semene caz între fraţii născuţi din deosebite căsătorii? După prin- Controversă.
cipiul general al egalităței absolute între comoștenitori, sau după

principiul înseris în Art. 674?

|

Sa dis că Art, 674 fiind o escepţiune trebuește strict restrâns
la ipotesa când fraţii şi surorile nu vin singuri la moștenire, ci
în concurență cu unul din ascendenți privilegiați, sau cu amândoi (Art. 671, 673),aşa în cât în casul Art. 672, impărțeala n'ar
trebui făcută potrivit art. 674, ci potrivit dreptului comun, după care
fraţii cei buni şi cei vitrigă vor trebui să împărțească de o potrivă. 2
Acest sistem mi se pare însă inadmisibil, pentru următoarele
motive: 10 Art. 672 nu ne arată nici un mod de împărțeală
„când fraţii şi surorile vin singuri fără ascendenţii privilegiați, pe
când Art. 671 prevădând ipotesa în care fraţii şi surorile sau
descendenţii lor vin în concurență cu ascendenţii privilegiați,
spune categoric că tatăl şi mama se împărțesc de o potrivă între
dânșii, luând fie care câte o patrime. (Argument şi din Art. 673.)
Art. 675 $ 2 prevede de asemene că colateralii neprivilegiaţi
împart moştenirea de o potrivă între dânșii, ceea ce se spune şi
“ pentru ascendenţii neprivilegiaţi. (Art. 670 $ 2.) Deci, dacă legiuitorul ar fi înţăles ca fraţii şi surorile născuţi din deosebite
La Romani, frații buni se bucurau încă din vechime, după cum Dreptul Roatestă Justinian în novella 84, Cap. 2, de privilegiul de a eselude man şi drep-

pe fraţii lor consanguini și uterini. (Vedi și novella 118.) Codul Ca- tul vechii.

limach preferă de asemene pe frații buni față cu cei numai de o
parte, adecă uterini sau consanguini. (Art. 915, 930-932, 937-939.)
Vegi şi Axt. 19 lit. c, e, f şi g, partea IV, Cap. 3 din codul Caragea, după care fraţii cei buni se protimisesc la moştenire din cei
vitrigi. Acest privilegiu al fraţilor buni, care altă dată se numea
privilegiul legăturei duble, (le privilege du double lien) a avut fiinţă
şi în Francia pănă la legea din 17 nivâse, anul Il. Demol. XIII. 360.
5) "Tatăl sau mama nu este însă esclus de fraţii uterini sau consanguini ai mortului, căci unul macar din ei trebue să subsiste în ipotesa legei. (Vedi primele cuvinte ale Art. 674.)
2) Curtea din București. Dreptul pe 1883, No. 51 şi Bonachi. III. p.
71. Veţi și minoritatea curței în. altă decisie. Dreptul pe 1888, No.
16. Idem. Trib. Ifov. Dreptul pe 1882-1883. No. 3.
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674.

căsătorii să împărțească în părți
- egale în ipotesa Art. 672,
el ar fi spus-o anume, după cum o spune pentru ceilalți moştenitori. (Art. 670, 671, 675.) Prin urmare, legiuitorul în privința,
fraţilor şi surorilor s'a referit la Art. 674 în toate casurile, adecă atât în casul când ei vin la moştenire singuri (Art. 672),
cât şi în casul când ei vin în concurenţă cu ascendenţii privilegiaţi. (Art. 671, 673.) De altmintrele, ar trebui să aplicăm fraţilor
şi surorilor, când ei vin singuri la moştenire, regulele de împărţeală prevădute de lege pentru alte clase de moștenitori, ceea
ce ar însemna a legifera, ear nu a interpreta legea. Afară de a-

ceasta, n'ar fi nici o rațiune ca fraţii buni să ieie mai mult când
ei concur cu tatăl sau mama lui de cujus sau numai cu unul din
ci (Art. 671, 673, 674), şi să ieie mai puţin când ei ar veni în
concurență numai cu rude mai depărtate a lui de cujus, adecă cu
fraţii sei consanguini sau uterini. Și apoi, aș întreba pe dl. Bonachi, care susține sisțemul contrar, în puterea cărui princip oare
moștenirile sar putea împărți după diferite regule în aceeași

clasă de clironomi? Pentru a admite astfel de
bui

un

tecsf

espres

care

uu

esistă, şi este

greii

anomalie, ar trede

a recunoaște

legiuitorului Român intenţiuni ce el n'a putut avea, admițând un .
sistem care nu esistă nici în dreptul Roman, nici în dreptul francez, nici în vechile noastre legislațiuni. 20 Dacă ne referim la
vechile noastre aşedăminte, vedem că atât la Romani, cât și în vechile legiuiri ale ambelor ţări se consacra privilegiul dublei legături după care frații buni escludeau pe aceivitrigi (vedi saprd
p. 279, în notă), privilegiu care n'a fost cu totul desfiinţat, ci atenuat

numai, după cum dovedește însuși Art. 674. Cum s'ar esplica deci
ca legiuitorul modern

să rupă de o dată cu tradiţiunile trecutu-

lui, punând fraţii vitrigi (adecă

uterini

sau

eași linie cu frații buni?
Pentru a admite
radicală ar trebui încăo dată un tecst espres
chidem.deci că Art. 674, departe de a fi o
susține dl. Bonachi, este din contra un teest
legiuitorul

pune

un

princip

general

consanguini)

pe ace-

o inovaţiune atât de
care nu esistă. Conescepţiune, după cum
de principiu în care

aplicabil de câte ori este vorba

de împărțirea unei moşteniri între fraţii născuţi din deosebite
sătorii.

In

tot codul

civil

nefiind

decă de cât un singur

că-

tecst care

să se ocupe de împărțeala între fraţi, nu ne putem referi de cât
la dânsul, fie că ei sunt chiemaţi la moştenire singuri (Art. 672),
fie în concurență cu ascendenţii privilegiați. ') (Art. 671, 673.)
:) Vei în acest sens: Tribunalul Mehedinţi (a cărui sentință, dată
sub preşedința d-lui G. Tanoviceanu, este cea mai bine motivată
din toate) și Trib. Ilfov, Curtea Craiova şi Cas. Rom. Dreptul pe
1886, No. 42 şi pe 1887, No. 65 şi 90. Dreptul pe 1888, No. 16.
Dreptul pe 1889, No. 54. Lucrul este așa de adevărat încât însăşi
curtea din Bucureşti a revenit asupra primei sale jurisprudenţe.
Vegi Dreptul pe 1888, No. 16, p. 127.— Tot în acest sens se pro-

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 674,

Art. 674 vorbeşte numai despre

nimic

fraţi

)

28]

și surori, fără

despre descendenţii lor, deși aceşti descendenți

a dice Descendenții

pot

şi

ei părțese ca, și

când fraţii ar fi renunţat sau

ar Stiu art.

să fie chiemaţi la moştenirea unchiului lor, fie în virtutea dreptului pal

lor propriu, atunci de esemplu

Drina
nunţă și simpaticul nostru amic şi confrate, Dl. N. Crătunescu. Vedi
Dreptul pe 1887, No. 38. Comp. și Lauren. IX. 32. Demol. XIII. 457.
DI. Bonachi, pentru

a susține

cu mat

multă

pă |
674...

tărie sistemul seu,

după care modul de împărțeală prevădut de Art. 674 nar fiaplicabil de cât la casul când frații isvoriţi din deosebite căsătorii
ar veni la moștenire în concurență cu ascendenţii privilegiați, sau
cu unul macar din ei (Art. 671,

673), se

întemeiează

pe elimina-

rea din codul nostru a Art. 732, 733 şi 734 îr., după care moștenirea deferită ascendenţilor și colateralilor se împarte în două părţi
egale, una, pentru

linia paternă

cest argument pare a fi

nostru

674)

cu atât

se referă la Art.

şi alta pentru

mai

733,

linia maternă,

serios, cu cât

care nouă

și a-

Art, 752 (al

ne lipseşte.

Din

e-

liminarea Art. 732, 733 și 734 din codul francez nu resultă însă
alt ceva de cât că divisiunea pe linie nu se va putea face la noi

atunci când va fi vorba de

ascendenți și de

colaterali alții de

cât fraţii şi surorile buni în concurență cu frații vitrigi (uterini
sau consanguini) a lui de cujus. Din această eliminare resultă dar
pur şi simplu că, în privința ascendenţilor şi a. colateralilor ne-

privilegiați, legiuitorul

nostru

a voit să înlăture

sistemul

francez

(la fente) şi să adopte sistemul primit de Justinian, după care bunurile treceau la ruda cea mai de aproape din ordinea chiemată
lu
moștenire. (Nov. 118,) Aceasta este singura conclusiune care se

poate trage

din

eliminarea

tecstelor franceze

mai sus arătate.

In adevăr, sistemul dreptului roman Justinian era foarte simplu.
Toate bunurile lui de cujus formau un singur patrimoniu, care era,
defevit rudei celei mai de aproape din ordinea chiemată la Moştenire, ori care ar fi fost linia din care făcea parte acea rudă.
In dreptul vechii francez, din contra, bunurile se deosebeau în proşi în acguzis.

Bunurile

proprii

erau

acele

pe

care

proprii se subîmpărțeau

în proprii paterne

şi materne,

ceea

-

prii (propres)

de cujus le capatase prin moştenire legitimă, legat sau donaţiune
de la o rudă de pe tată sau depe mamă, ear bunurile numite
acqucis erau toate acele dobândite de aiurea. Bunurile proprii se
împărțeau în proprii paterne (care'i venisă din partea tatălui) şi
în proprii materne (care'i venise din partea mamei.) Bunurile proprii paterne, la moartea lui de cujus, se întoreeau Îa linia paternă,
ear bunurile proprii materne la linia maternă, de unde şi regula:
paterna paternis, materna maternis. Această împărțeală, care avea,
de scop de a împedica trecerea unei averi de ia o familie la alta,
se numea la fente (despicarea); apoi, în fie care linie, bunurile
ce se

numea la refente (subdespicarea), şi așa mai departe. Legea din
17
nivose, anul II, reprodusă prin Art. 732 din codul francez, care
ne
lipseşte, făcând un fel de transacţie între dreptul cutumier și drep-

tul roman, a desființat această regulă, înlocuind”o cu împărţire
a
averei pe linie, așa încât regula paterna paternis, materna muter-

mis a fost înlocuită, după cum observă Mareadă (III. 101), prin o
altă macsimă : dimidium paternis, dimidium maternis. In acest sistem, Igiuitorul francez nu se mai ocupă de natura şi origina bu-

,
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fi fost nedemni, fie prin ajutorul representaţiunei, (Art. 666, 672.)
Naşte decă întrebarea: cum se va face împărţeală între descendenţii fraţilor ? De câte ori aceşti descendenți vor veni la moștenirea unchiului lor prin representaţiune, împărţeala se va face
fără nici o îndoeală potrivit Art. 674, căci efectele representaţiunei este de a pune pe representanţi în locul fraţilor representaţi. (Art. 664.) Cât pentru casul când descendenţii din fraţi
ar veni la moştenirea unchiului în virtutea dreptului lor propriu,
Dl. Bonachi ar voi şi de astă dată ca împărțeala între dânşii
să nu se facă potrivit Art. 674,ci pe capite şi în porțiuni egale,
aşa în cât descendenţii fraţilor buni ar lua cât şi descedenţii
fraţilor

uterini

sau

consanguini,

şi

aceasta

pentru

motivul

că

Art. 674 ar îi o disposiţie escepţională. Am respuns însă, cred,
de mai înainte și cu prisosință la acest argument. După părerea noastră Art. 674 nefiind o disposiție escepțională, ci un
tecst doctrinal şi de principiu aplicabil în toate casurile când
fraţii vin la moştenirea unchiului lor, fie singuri, fie în concurență cu ascendenți privilegiați, descendenţii fraţilor vor împărţi cum ar fi împărţit şi fraţii, dacă ci n'ar fi fost nedemni

sau war fi renunțat la moștenire.!)
Succesiunile

deferite ascendenților,

ulții de cât tatăl şi mama.

(A treia clasă de moștenitori.)
Art

670.—-Dacă

defunctul

m'a

lăsat

posteritate,

frate,

2) nici

nici

surori, nici descendenți dintr'aceștia, 5) succesiunea, se cuvine ascenden-

ților din gradul cel. mai aproape.—-Ascendenţii de același grad
nesc părți egale. (Art. 671, 673 C. C. Art. 746 C. Fr.)

moște

Ascendenţii neprivilegiați (adecă alții de cât tatăl şi mama)
formează a treia clasă de moştenitori. Ei esclud pe colateral,
nurilor remase lui de cujus, (Art. 732 C. Fr.), ei considerândule ca
un singur patrimoniu, le împarte în două părți egale, din case
una se atribue liniei paterne, ear cealaltă liniei materne a ascendenţilor

sau

colateralilor lui de cujus,

soluţiune

care

se vede ad-

misă și prin Art. 928 din codul Calimach, însă nu pentru colaterali, ci numai pentru împărţeala între ascendenţii din ambele linii.
Acesta

este sistemul

care

resultă din

Art.

732,

733,

734

din

codul francez. Codul nostru prin eliminarea acestor tecste a avut
deci de scop de a elimina ori ce despicare (fente) şi de a păstia
sistemul simplu şi practic al dreptului Roman, după care bunurile
treceau la ruda cea mai de aproape din ordinea chiemată la moștenire.
1 Comp. Ducaurroy. Il. 492. Laurent. IX. 93. Demol. XIII. 456, 458.
2 Dacă defunctul ar fi lăsat copii legitimi, legitimaţi sau adoptivi,
acești copii ar fi esclus pe toți ceilalți moştenitori. (Art. 669.)
3) Dacă defunctul ar fi lăsat fraţi buni sau descendenți din ei, frații
ori descendenţii lor ar fi venit la moştenire impreună cu tatăl și
cu mama, escluțând pe ceilalți ascendenți, (Ant. 671, 673.)

DESPRE SUCCESIUNI.
ART.
— 670,

-
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afară de fraţi şi surori sau descendenţii lor. (Art.

672.)

Ascen-

dentul cel mai apropiet în grad iea deci întreaga moștenire, escludend pe toți ascendenții cei mai depărtaţi, fără a se distinge, ca

în codul francez, între ascendenţii din partea tatălui şi acei din
partea mamei. Astfel, tatăl sau mama esclud pe buni, bunii pe
străbuni, şi aşa mai departe. !) EX succed numai în virtutea drep-

tului

lor propriu, pentru

că representaţia

nu este admisă în linie

ascendentă. (Vedi supră, p. 262, tecst şi nota 2.)
Hată, bună oară, un de cujus care a murit fără a lăsa nici tată,
nică mamă, nici descendenţi, nică fraţi, nică surori, nici descendenți din
aceştia (adecă nepoți de frate sau de soră); ei bine, în asemene
caz, averea

se cuvine

ascendenţilor

din gradul

cel

care vor esclude pe ascendenţii cei mai depărtaţi
ralii neprivilegiaţi. Ascendenţii din acelaşi grad
capite şi în porțiuni egale. ?)

mai

apropiet,

şi pe colatemoştenesc pe

După Art. 746 din- codul francez şi 739 din codul Italian, de peosebirede

câte ori mai mulți ascendenți vin la moştenire, parte din linia “ cez.
paternă şi parte din linia maternă, moștenirea se împarte în două,
din care jumătate ieu ascendenţii de pe tată, ear jumătate as-

cendenţii de pe mamă.

%)

D) Si autem plurimă ascendentium vivunt, hos preeponi jubemus, qui
prozimi gradu reperiuntur, masculos et feminas, sive paterni, sive
materni sini.* (Nov. 118. Cap. 2, în medio.) Vedi Ant. 18 lit. b,
Cod. Caragea, partea IV, Cap. 3 și Art. 929 Cod. Calimach.
2)

După

legea

otomană,

proprietăţile
tatea mirie.

mulk;

ascendeuţii

ei

Cas. Rom.

nu

au

Dreptul

în linie dreaptă moștenese numaiDrept musul-

vocaţiunea
pe

1886,

succesorală la proprieNo.

65.

— man:

3) Acest mod de împărţeală, admis și prin Art. 928 din codul Cali- Dreptul Romach, este luat din Novella 118, Cap. 2, în medio, unde se dice : man șidrep-

„Si autem eumdem habeant gradum, ex cequo inter eos hereditas di- ti vechii.

vidatur, ul mediatem. quidem

accipiant omnes

a

patre

ascendentes,

quaniicunque fuerint ; mediatem vero reliquam a matre ascendentes,
guantoscunque eos inveniri contigerit.“ Vedi și Art. 928 din codul
Calimach,

unde

se dice:

„Dacă

mortul

va avea

numai buni despre

tată şi despre mamă, îl moştenesc aceștia după linie, adecă: ce
despre tată vor lua jumătate din averea mortului, ear jumătate
acei despre mamă; asemene vor moșşteni şi când dintr'o parte vor
trăi amândoi, adecă bunul și buna, ear dintraltă parte numai unul,
adecă numai bunul sau numai buna.“
-

Codul Caragea nu împărțeşte din contra moştenirea în două, nici _Deosebire
distinge între ascendenţii despre tată şi acei despre mamă, ti toţi între codul

ascendenții din același grad impart moştenirea întreagă în
cod, pe capite: „Când multe. din cele de sus rude trăesc

moartea vre unuia din cei de jos ce n'are
18 lit. b din codul Caragea,

atunci

cei mai

moştenitor,

tasăl numai,

sau muma

numaj,

sau amândoi

dice Art.

de aproape la

se protimisescla moștenire din cei mai depărtați:

împreună

acest Caragea și
după
mach.

spiţă

cum am dice
de

trăesc,

se protimisesc din moși, și moșul din strămoși, ete. „Art. 670 din
codul actual reproduce deci întocmai sistemul admis de codul Carugeu.
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Acest

sa

princip

670, 675,
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CIVIL.—CABTEA

CODUL

nostru numai în privinţa

de legiuitorul

admis

colateralilor privilegiați (Art. 674), nu însă şi în privința ascendenților (Art. 670) şi a colateralilor simpli. !) (Art. 675.)

Aşa dar, când sunt mai mulți ascendenți egali în grad, de esemplu, unul în linia paternă şi doi în linia maternă, moștenirea
nu se împarte la noi în două, ca în Francia și în Italia, pentru
ca să se deie jumătate ascendentului de pe tată, ear jumătate
ascendenţilor de pe mamă, ci ea se împarte de o potrivă între
ei, luând fie care câte o parte egală, împărțeala făcendu-se pe

Critica, sistemului nostru.

In

tulpină.

capite, ear nu pe

Francia

de mai

în esemplul

deci,

sus, ascendentul de pe tată va lua jumătate din avere, ear cel
doi: ascendenți de pe mamă vor lua împreună partea cuvenită liniei materne, adecă numai câte un șfert fie care, pe când la noi,
moștenirea se va împărţi în părți egale, fie care ascendent luând
aceeaşi parte, soluţiune care era admisă și în codul Caragea.
Dacă defunctul ar fi lăsat numai un singur ascendent în linia
paternă sau maternă și în celaltă linie numai colateral ordinari,
atunci moștenirea nu se va împărţi în două între ascendenți și
colaterali, ca în Francia (Art. 753 fr.), ci ea se va cuveni toată
ascendenţilor în viaţă. (Art. 670 şi 675.) (Vedi şi p. 285.)
Acest sistem de împărțeală este criticat, pentru că înlesnește
trecerea

averei

din

că eu am

murit lăsând

buna

de pe mamă.

mea

în alta. Să

o familie

în

viață

Această

bună

în adevăr,

presupunem,

colaterali

neprivilegiați

va lua toată

și

averea

pe
mea

după Art 670, ear rudele mele colaterale nu vor lua absolut
nimic. Această critică poate fi întemeiată pănă la un punct oare
care, însă vom vedea la Art. 675 că şi sistemul admis în Francia lasă mult de dorit, căci, după acest sistem, tatăl şi mama pot
să vie la moştenirea fiului lor în concurență cu colaterali din
gradul al doispredecelea. (Vedi infră, nota 2.)
Succesiunile deferite colateralilor ordinari, adecă alții de cât fraţii, surorile sau descendență lor. (A patra clasă de moștenitori.)
Art, 675.—In lipsă de fraţi sau surori sau de descendenți dintr'ânșii şi

Critica şistemului irancez

în lipsă de ascedenți, ?) succesiunea se dă rudelor colatevale

din gradul

:) Vedi însă Art. 133, 352, 353 şi 357, unde legiuitorul
ascendenţii de pe tată de acei de pe mamă.

deosebește

2)

.

Ascendenţii

dint”o

dând pe colateralii

linie ieu deci la noi întreaga

ordinari şi

din

cealaltă

moștenire, esclu-

linie (Ant.

670), pe

când după tecstul francez, ascendenţii dintro. linie, chiar dacă ar
fi în gradul întăi (adecă mama
din celaltă linie, chiar când

sau tatăl) nu esclud pe

ei ar fi în gradul

colaterali

al doispredecele, so-

luţiune care nu se prea esplică, şi care, în orl ce caz, nu este de
loc în armonie cu afecțiunea presupusă a defunctului.

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 675, 676.
de rudenie cel mai apropiat. ')—Când
acelaşi grad, succesiunea

se împarte

670 urm. 676 C. C. Art. 753 C. Fr.)

285

sunt mai multe rude colaterale în
egal între dânsele. (Art.

663,

669,

Colateralii ordinari pănă la al 12-le grad (Art. 676) formând
ultima categorie de moștenitori legitimi sunt escluşi de la moştenire:

1” prin

descendenţii

legitimi,

legitimaţi

sau

adoptivi

defunctului (Art. 669); 20 prin fraţii, surorile sau
lor (Art. 672); 30 prin ascendenţii privilegiați (Art.
40 prin ascendenţii nepiivilegiați (buni, străbuni etc.)
Colateralii succed după procsimitatea gradelor, şi

ai

descendenții
671, 673);
(Art. 670.)
fiind că re- Deosebire de

presentaţiunea nu este admisă în specie (vedi supră, p. 263 şi 267),

0041 îran-

ei succed în porţiuni egale şi împărțeala între dânşii se face pe
capite.2) Principiul admis de codul francez, după care moştenirea,
se împarte

în două

părți,

una

pentru

linia paternă și celaltă pen-

tru linia maternă nu s'a admis la noi de cât pentru împărţirea
moștenire! între fraţii şi surorile născuți din diferite căsătorii. (A.674.)
»

Deci

dacă

defunctul

ar fi lăsat numai

un

singur

ascendent

în

linia paternă sau maternă, ear în celaltă linie numai colaterali
ordinari, moştenirea nu se va împărţi în două între ascendenți şi

colaterali ca în Francia (Art. 753 C. Fr.), ci se va cuveni toată
numai ascendenților în viaţă. (Vedi și supră, p. 284.)
Gradul pănă

la care rudele succed.

Art. 676.—Rudele succed pănă la al doispredecele grad inclusiv. 3)
(Art. 663, 679 urm. C. C. Arţ. 755 C. Fr.)

Descendenții

moştenesc

în

infinit, ear

colateralii pănă

la al

1) Tecstul nostru nu deosebeşte rudele de pe tată de acele de pe Deosebirede
mamă, ca acel francez. La noi deci, ruda cea mai apropietă în l2codulfrangrad, fie ea de pe tată sau de pe mamă, iea toată moștenirea și
esclude toate rudele cele mai depărtate în grad şi din celaltă li-

nie. Comp, Art. 742 $ 1 din codul italian, și Art. 789

cez,

din Ante-

proiectul de revisuire care prevăd anume că nu se distinge linia
paternă de linia maternă, senza distinzione di linia paterna
0 materna.
2) „Nefiind rudenii din clasa a treia, dice Art. 940 din codul Cali- Avt. 940 Cod.

mach, atunci se chiamă la moștenire celelalte rudenii lăturașe din Câlimath.

clasa a patra,

dintre care se protimisese

de apururea

cele mai a-

proape cu spița, închidend pe cele mai depărtate; și de vorfi mai
multe toate dintro spiță, îl moștenesc toate împreună pe capite.“
Vedi și Art, 19 lit. h, Cod. Caragea, partea IV. Cap. 3, precum şi

Novella 118; Cap. 2 şi 3.

5) Tecstul francez mai are încă un

paragraf care

vorbeşte de devo- Altă deose-

luţiunea moştenirei de la o linie la alta şi care s'a eliminat atât bire dela 00-

de legiuitorul nostru cât și de acel Italian (Art. 742 $2), pentru a în?
fi în armonie cu celelalte articole, unde nu se distinge între linia,

paternă și acea maternă.

CODUL
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CIVIL.—CARTEA II1.—TIT. 1.—CAP, IIL.—S-a IV şi V.

doispregecelea grad inclusiv, așa în cât acei care se găsesc în
gradul al treispredecele nu mai sunt moștenitori ab intestat, ei

fiind escluși de cătră soțul nedespărţit. !) (Art. 679.)
Despre moştenirea particulară a ascendentului dăruitor.
(Retour successoral.—
Arf. 747 fr. eliminat de codul nostru.)
Art. 747 din codul francez prevede că ascendentul care ar fi
făcut o donaţiune descendenților sei iea înapoi lucrurile dăruite
care Sar găsi încă în natură în moștenirea acestor descendenți,
_depărtând pe ceilalți moștenitori, în caz când descendenţii primitori ai darului ar fi murit fără copii legitimi, legitimaţi sau
adoptivi. In caz când obiectele dăruite ar fi fost înstrăinate de
cătră descendentul primitor al darului, ascendentul dăruitor moşteneşte creanţa ce descendentul defunct ar avea în contra cumpărătorului,

putând

de

asemene

să esercite

acţiunile care ar avea

de obiect readucerea bunului înstrăinat în patrimoniul donatarului,
precum ar fi, de: eşemplu, acţiunea în revocarea a donațiunei după
Art. 829 şi urm.

Acest tecst s'a eliminat însă la noi, și cu drept .cuvânt, ca și

în codul Italian, căci ascendentul dăruitor este liber să stipuleze
în contractul
de 'donaţiune reîntoarcerea bunurilor dăruite conform

Art. 825. Legiuitorul nostru a desființat deci reîntoarcerea legală,
a bunurilor dăruite, păstrând numai
Pentru a fi însă logic pănă la capât,
buit să desființeze, ca şi codul Italian,
stabilită în folosul adoptătorului și a
Dreptul Roman, dreptul vechii
şi dreptul
străin.

')

In dreptul

pretorian,

cognaţii

erau

reîntoarcerea convențională.
legiuitorul Român ar fi treşi reîntoarcerea, succesorală
descendenților sei. ?)
chiemați numai

pănă

la gradul

al şăsele (sgue ad seztum gradum) (lnstit. $ 5, Lib. III. Tit. 5),
ear agnaţii pănă la ori ce grad. (Instit. $ 3. Lib. 3. Tit. 2.) Justinian ehiamă însă pe toţi colateralii, ori cât de depărtaţi ar fi, cel mai
apropiet în grad escludând în tot-deauna pe cei mai depărtaţi, soluţiune care era admisă și prin Art. 940 din codul Calimach. „Si:
vero neque Jratres, neque fiilios fratrorutmn defunctus rehquerit, ONnes deinceps a latere cognatos ad hereditatem vocamus,
secundam, uniuscujusque gradus prerogalivam; ul viciniores gradat,
psi reliquis preponantur.* (Nov. 118, Cap. 3, $ 1.)— Codul Caragea admite

moştenirea

numai

pănă

la

a opta spiță inclusiv,

ca și

Harmenopol (Lib. 5 Tit. 8, Art. 17), ear codul Italian pănă la a dece
d. (Art. 742 $ 2.)—In Ante-proiectul de revisuire (Art. 775), rudele
moştenesc numai pănă la a șăsa spiță imelusiv, cea ce este mult
mai logic, căci la o distanță atăt, de depărtată, precum este gradul
al doispredecele, rudele nici nu se mai cunosc. Familia care esistă

deci în ochii legei nu mai are ființă în realitate.
2

Vedgi în Tom.

I, partea

II, p. 353 urm.

esplicarea Art. 316 şi 317

C. 0.—Dreptul de reîntoarcere succesorală esistă în Francia nu
numai pentru adoptătorul dăruitor și descendenții sei (Art. 351,

DESPRE SUCCESIUNILE NEREGULATE.—Arţ. 677, 678.
CAPITOLUL

Despre

succesiunile
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IV.

neregulate. !)

SECȚIUNEA

|.

Despre drepturile copiilor naturală asupra bunurilor mamei lor, 2
şi despre succesiunea copiilor natural morți fără posteritate. |
Legiuitorul pune sub această rubrică numai Art. 677 şi 678.
La aceste articole trebue însă adaos şi Art. 652 $ 2 ab initio.
Aceste

tecste, care

se ocupă

de

moștenirele copiilor naturali, au

fost esplicate şi comentate în Tom. I, partea II, p. 315—323,
unde mă mărginesc a trimete pe cetitor, ne având nimic de
adaos la cele spuse.
|
Să'mi

fie însă

permis de

tiuni de cea mai mare
copilul natural vine el
(fraţii lui) ? Dificultatea
dreptul copilului natural

a reveni

în treacăt

asupra

unei ces- Copilul natu-

ral moșteneînsămnătate. Eată despre ce este vorba: ște
pe descenla moștenirea descendenților mamei sale denții mamei
Controprovine din aceea că Art. 677 prevede sale.versă.
|
de a moşteni pe muma, sa, pe ascen-

352 fr.), precum și pentru ascendentul dăruitor (Art. 747), dar şi
pentru copiii legiuiți a părinților dăruitori decedați a unui copil
firesc (Art. 766), ceea ce la noi nu esistă, căci şi Art. 766 se vede
eliminat

de legiuitorul

nostru—Ante-proiectul

de revisuire a co-

dului Belgian elaborat de Laurent (Art. 797) menține reîntoarcerea

succesorală stabilită de codul francez în folosul

adoptătorului

dăruitori,

ascendentului

și

La Romani, tatăl și bunul de: pe tată Iau înapoi tot ce ei
"- dăduse copiilor lor, depărtând astfel pe ceilalţi moștenitori: „Iferum
ad eum revertatur vel stipulatione, vel lege hoc faciente.* (L.
12, ab initio. Cod. Lib. 3. Tit. 38.) Vei şi L. 5. Pr. şi L.6. Pr.
Dig. Lib. 23. Tit. 3.—In cât privește însă ascendentul de pe mami,
e] nu-şi lua lucrurile dăruite înapoi de cât când stipulase reîntoarcerea prin o anume convenţiune. (L. unică $ 13. Cod. Lib. 5. Tit. 13.)
') Moștenirile neregulate sunt acele care nu se întemeiează pe legătura de sânge și de familie. Astfel, moştenitorii neregulați sunt:
1” soţul supraveţuitor nedespărţit (Art. 679 urn.); 20 Statul (Art.
680 urm.) şi 30 femeea văduvă saracă. (Art. 684.) Legiuitorul

Dreptul RoMan:

Moștenitori
Deregulați.
Copii natu-

nostru, fără a ține samă de modificaţiunile însămnate aduse moş- Tali tei sunt

tenirei copiilor naturali, pune şi pe acești copii între moştenitorii eregulaţi.
neregulați, ceea ce este greșit, căci copilul natural față cu tatăl
seu nu este de loc moștenitor, ear față cu mama și cu rudele ei, el
este

:)

un adevărat

moştenitor

legitim,

de vreme

ce el întră în fa-

milia mamei. (Art. 652, 677, 678.) Vedi supră, p. 224, nota 1 şi
Tom. Î, partea II, p. 315, nota 2.
Rubrica de faţă ar trebui să fie intitulată: despre dreptul de moș- Inesaetitatea

tenire al copiilor muturali asupra avere remasă de la mamă şi de

la rudele ă, căci, la noi, copiii firești n'au numai un drept asupra
bunurilor mamei, ca în Francia, ci față cu dânsa și cu familia ei
sunt adevărați moştenitori legitimi. Vedi nota precedentă.

rubricei.
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CODUL

CIVIL—CARTPEA II.—TPIT. 1. CAP. 1V.—S-a

I.—Art. 677, 678.

denţii şi pe colateralii ei, fără a vorbi despre descendenţi. Am
susținut afirmativa din răsputeri (vegi tom. I, loco cit, p. 320 urm.),
şi acum după o matură reflecsie menţin cele spuse, fiind adâne
convins că nu m'am înșălat. Curtea noastră supremă curmă însă
controversa în trei cuvinte, dicând că pentru considerațiuni de
înaltă ordine socială legiuitorul n'a voit ca copiii naturali să
moștenească pe fraţii lor legitimi. (Vedi Dreptul pe 1887, No. 28.)
Audiţi argument ! Societatea ar fi în pericol dacă fratele natural
Beţie de
ar moşteni pe fratele seu legitim sau chiar natural.
“cuvinte şi nimic mai mult! Aş înțălege asemene argumentare în
Francia, unde copilul natural nu este moştenitor, dar nu la noi

unde el întră cu desevârşire în familia mamei,

Este adevărat că

Art. 677 nu vorbeşte de descendenții mamei, dar aceasta nu poate
să fie de cât din scapare de vedere, 1) de oare ce legiuitorul
pune pe copiii naturali, în privința mamei, pe aceeași linie cu
copiii legitimi. (Art. 677.) Ei întră cu totul în familia mamei
naturale, și prin urmare, nu sar putea înțălege vre o deosebire
între rudele mamei, când este vorba de moștenirea lor de cătră
copilul

natural.

Ar

fi un

natural de a moșteni

adevărat

non

sens ase permite copilului

pe ascendenţii şi colateralii mamei, fără a'i

conferi același drept; la averea fraţilor seă, mai apropieţi atât prin

legăturile familiei cât şi prin legăturile naturei. Legiuitorul nostru
voind ca, copilul natural să înire cu desevârșire în familia mamei
întocmai ca și un copil legitim, enumerarea, făcută de Art. 677
nu poâte să fie restrictivă, după cum se susține de Curtea noastră supremă, ci din contra, pentru a se putea restrânge dreptul de
moştenire al copilului natural la unele din rudele mamei, ar trebui
“un tecst espres care nu esistă. Apoi, reciprocitatea fiind un princip
fundamental în materie de moştenire, nu s'ar putea esplica esclu-

derea copilului natural de la averea fraților

sei,

adecă

a

des-

cendenţilor mamei, întru cât aceşti descendenți au capacitatea de
a moşteni pe fraţii lor naturali, după Art. 678. Cel puţin, pentru
a 'se admite o nedreptate atât de strigătoare ar trebui un tecst

espres, ear nu numai 0 argumentare
acea a Curţei noastre supreme. 2)

') O asemene
se dice

atât

de

vagă,

precum
-

este

scapare din vedere se mai vede încă în Art, 652, unde

că copiii

naturali

sunt asimilați

copiilor

legitimi,

numai

în cât priveşte moștenirea mamei lor şi a colateralilor, fără a se dice
nimic despre ascendenți mamei, pe care îi prevede formal Art. 677. .
2) Im acest sens S'a pronunțat în două rânduri atât curtea din Bucureşti, cât și tribunalul de Ilfov. Vedi Dreptul pe 1874, No. 79
şi pe 1887, No. 28 și 39. Vedi în Dreptul pe 1887, No. 28 şi
critica decisiunei de mai sus a Inaltei Curți, prip care simpaticul

nostru confrate şi amic Dim. C. Popescu se pronunță tot în acest
sens, făcândune distinsa onoare de a cita și de a recomenda mo-

desta noastră lucrare.—D]. Bonachi, care de curând a scos la lumină

DESPRE

SUCCESIUNI. — ART. 652 $ 2 și 679.
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SEOȚIUNEA II.
Despre succesiunea soţului supraveţuitor şi despre a Statului. !)
moştenirea

Despre

1

remas

soțului

cuvenită

în viaţă.

Art. 652 $ 2.—In lipsă de moştenitori legitimi sau naturali, bunurile se moştenesc de soţul supravețuitor. (Art. 679 C. C. Art. 723 C.Er.)
Art 679.—Când defunctul m'are nici rude 2) (legitime) în gradul
succesibil, nici copii naturali, 2) bunurile succesiunei trec la soțul în
viață nedespărţit.

urm.

684,

1279

(Art.

183,

681

urm. 676—678,

652

211-—285,

184,

C. C. Art. 767 0. Er.)

În lipsa legăturei de sânge, legea referindu-se la afecțiunea
presupusă a defunctului, şi la raporturile stabilite între soți prin
căsătorie, deferă moștenirea soțului nedespărțit remas în viață. 4)
vol. al III-le al însămnatului seu comentariu asupra dreptului civil,
pretinde că ne contradicem când admitem soluţiunea de mai sus,
fiind că din causa tăcerei legei n'am admis dreptul de moștenire al
copilului

asemene
mută

în această

rudelor mamei,
întocmai

remasă

la averea

natural

de la

drept în privinţa tatălui, pentru

tatăl seu.—N'am admis

că legea în adevăr este
în privinţa

nu

este

mută

de vreme ce copilul firesc

faţă

cu mumă-sa

ea şi un

când

pe

privinţă,

ea

este

copil legitim.

1) Această rubrică nu este complectă, după cum observă Marcad€ Inesactitatea
(IL. 188) și Demante, pentru că ea nu se ocupă numai de vo- rubrieci,
caţiunea, soțului și a Statului, ci şi de formalităţile ce acești moștenitori trebue să îndeplinească. (Art. 681—683.)
2)

Soţia, saracă

3)

Sau

e chiemată

la moştenirea barbatului

a lăsat rude legitime. (Art.
mai bine

dis,

684.)

nici moștenitoră

naturală,

după

ei, chiar
cum

se

când

el

esprimă Inesactitate

Art. 652 $ 2. Cuvintele copiii naturali se refer numai la mamă,
nu însă și la tată, de şi legea noastră din inadventență vorbeşte
de defunct. Dacă soţul încetat din viaţă a fost copil firesc, rudele
sale naturale de pe mamă (Art. 678) esclud deci pe celalalt soț.
Vedi

şi L. unică

Cod. Lib.

6. Tit.

de tecst.

18, care chiamă pe unul din soţi

Ja moştenirea celui-lalt, „de câte ori defunctul n'a lăsat nită ascendenţi,

nici descendenţi,

nici

alte rude legitime

quo-

sau naturale,

tiens deficit propinquorum legitima vel naturalis successo.
'Frebue să mai observăm încă că numai copiii naturali ai mameiâţ Altăinesactitate.
“vor esclude de la moştenirea ei pe barbatul remas văduv. C
pe
esclude
pentru copiii naturali ce ar fi avut tatăl, ei nu vor
soţia sa remasă

văduvă,

pentru

că ei nu au

nici un

drept la moş-

tenirea tatălui lor, nici chiar în casul escepţional al Art. 307,
când cercetarea paternităţei este permisă. Cas. Rom. Bulet. S-a 1
p. 1876, p.' 315. Vedi și Tom. Î, partea IL. p. 318.
+) Dacă nu vor fi copii, nici alte rudenii, dice Art. 961 din codul
Calimach (759 Austriac), atunci moștenește barbatul pe femee, şi

femeea pe barbat, dacă au viețuit nedespărțiți pănă

la moartea

unuia din că. Art. 759 in fine corespundător din codul Austriac
prevede că soţul separat de trup prin culpa sa n'are drept la
19
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CODUI,

Tacse de învegistrare.

Soţul este actuaiminte scutit de ori ce taesă de inregistrare. !)
(Art. 33 1. timbr. din 1886.)
Căsătoria putativă producând toate efectele unei căsătorii valide
conferă dreptul reciproc de succesiune ambilor soţi, dacă buna
credinţă a esistat din partea ambelor părți, sau numai soțului
de bună credință, când buna credință n'a esistat de cât numai
din partea unuia din ei. ?) (Art. 183, 184.)

Căsătorie putativă. Art.
183, 184.
Controversă,

CIVIIL.—CARTEA

2

IN.—TIT.

Despre

|.—CAP.

moştenirea

1V.—SECŢIA

cuvenită

II.--ART.

652, 680.

Statului.

Art. 652, in fine.—In lipsă de soţ, Statul devine moștenitor. (Art. 680.)
Art. 680.—In lipsa de soț supraveţuitor, succesiunea trece la Stat.
(Art. 477, 646, 652 urm. 681 urm. C. C, Art. 768 C. Fr.)

In lipsă de soţ care să poată moşteni
urmare,

în lipsă

după Art.

679,

şi prin

de ori ce moştenitori, succesiunea, adecă întreaga

avere remasă în urma defunctului (L. 222, Dig. Lib. 50. Tit. 16
şi L. 3. Pr. Dig. Lib. 37, Tit. 1) trece la Stat, ?) pentru că, .
moștenirea celuilalt soţ.—După Art. 1266 în fine din acelaşi codice
(1619 Calimach), soţul despărţit, cu toate că ar fi inocent, n'are de
asemenea nici un drept la moștenirea ab intestat a celuilalt soț.
Vedi şi Art. 23 $ 2, Cod. Caragea, partea IV, Cap. 3. Tot astiel
se esprimă

Tacse

de în-

registrare.
Controversă,

şi legea

unică

$ 1, Dig. Lib. 38,

Tit. 11,

under

ef

uzor : „Ut autem hac bonorum possessio locum habeat, uorem esse
oportet mortis tempore; sed si divortium quidem secutum sit, verumtamen jure durat matrimoniun: hac successio locum non habe.“
') După legea timbrului anterioară, cestiunea era controversată, însă
se admitea cu toate aceste şi atunci că soţul supravețuitor nu era
supus la nici o plată de tacsă de mutaţiune pentru moștenirea
testamentară sau ab intestat ce'i remâne de la consoțul seu. Cas.
Rom. și Curtea din Iaşi. Dreptul pe 1885, No. 35. Vedi şi Dreptul
pe 1879, No. 23. Dreptul pe 1886. No. 24.—Contră. Trib. Ilfov şi
C. București. Dreptul pe 1879, No. 14 şi Dreptul pe 1885. No.
38. Tot în acest. sens

s'a pronunțat

o dată și

curtea

din

Iași, și

noi am aprobat atunci considerentele acelei decisiuni. Vedi
tul pe

1884,

No.

Drep-

23.

2) Mourlon. II. 189. Demol. III. 378. Demante. III. 87 bis III. Marcade. III. 189 fer și I. 696. Laurent. II. 511.—Remâne însă bine
înțăles că dreptul de moștenire reciproc nu subsistă de cât pănă
la: pronunţarea hotărirei de anulare a căsătoriei, căci, în urma anulărei ei, nu se poate dice că mai esistă soţi. Demol. III. 370.
Durant. II. 369. Demante. 1.283 bis I,şi III. 87 bis III.—Contră.

Laurent. [l. 511

şi IX. 157, după care

dreptul

de moştenire ar

subsista, şi în urma anulărei căsătoriei. Vedi şi Tom. I a lucrărei
noastre,

partea

II, p. 66, tecst şi nota

2.

3) Statul primeşte în asemene caz averea ca moștenire, după cum o
spune formal Art. 652 şi rubrica secţiunei a II, de unde resultă
mai

multe

consecinți.

Vedi

Demolombe.

XIV.

180—182.

„Fe

qui

în universum jus succedunt, heredis loco habentur.“ (L. 128 Ş 1.
Dig. Lib. 50. Tit. 17)——După Art. 477 s'ar părea însă că averea
trece la Stat ca un bun vacant, pentru că ea n'are stăpân.

DESPRE SUCCESIUNI.—Arţ, 652, 680, 681.
după

cum

ss esprimă

oratorul

tribunatului,

ceea

291
ce nu

aparţine

nimărui aparţine societăţei întregi, care represintă univerrslitatea,
cetăţenilor: „ Pacantia, mortuorum bona tunc ad, fiscum jubemus
transferri, si nullum er qualibet sanguinis linea, vel juris titulo
legitimum, reliquerit intestatus heredem.* !) (L 1 $ 4. Cod. Lib.
10. Tit.

10),

de bonis

vacantibus, et de incorporatione.)

Dreptul Statului de a moșteni bunurile defunctului, care n'ar fi Averea lă-

lăsat nici un moștenitor regulat sau neregulat, fiind o consecinţă străin în ţaa suveranităței fie cărui Stat, şi ca atare fiind de ordine pu= Fă se maşteblică,

se aplică

nu numai la averea remasă

dar şi în urma
toare,

de unde

străin ar
de Statul
cunoscut
însă nică
(Laurent.

în urma

unui străin, chiar în privinţa averei
resultă

că ori ce avere,

mobilă

unul Român, nicio deose-

sale mișcă- bire de Sta

sau imobilă, ce un

fi lăsat în ţară, se va moșteni de Statul Român, ear nu
străin, dacă acest străin mar avea nici un moștenitor
fie regulat sau neregulat. 2) Statul Român nu va avea
un drept la averea ce străinul ar fi lăsat în altă ţară
Drept înternaţional. VI. 256.)

Formalităţile

ce trebue să îndeplinească soţul şi Statul când
primese moştenirea cui-va.

Art. 681.—Soţul în viaţă şi Statul care cer succesiunea sunt obligaţi
a face să se pună peceţi și
mele

prescrise

pentru

a pretinde să se facă

acceptarea

inventar

succesiunilor sub beneficiii

') Vedi și supră, p. 228, nota 2.

după forde

inven-

„Inlipsa tuturor moștenitorilor, dice

Art. 962 din codul Calimach, averea mortului se socoteşte vacantă,
şi se cuvine caselor publice, precum sunt: şcoli, spitaluri, casa
sărăimanilor, orfanotrofii, cutia milelor şi celelalte lucruri folosi-

toare obștei, afară dea treia parte care prin ştirea arhierului să
se cheltvească spre pomenirea mortului.“ Vedi și Art. 24, partea
IV,

Cap.

3 din codul

Caragea,

unde

se dice:

„când

mortul

n'are

nici rude, nici nevastă, sau moarta nici rude, nici barbat, se moșteneşte fără

de diată

de cutia

milelor.“ Comp.

şi Art.

1, 10 şi 11

din legea pentru obşteasca epitropie, anecsa No. 5, Cap. 8alhResulamentului Organic. (Cod. Caragea, ediţia Brăiloiu, p. 343—349.)
Art. 760 din codul Austriac prevede că în lipsă de soţ supravețuitor, moștenirea se cuvine ca vacantă fie fiscului, fie persoanelor

care în virtutea
bunurile

ordonanțelor

politice sunt în

drept de a

primi

vacante.

2) Laurent. |. 121 şi IX. 159 și Dreptul internaţional. VI. 255-259.
Demolombe. XIV. 178. Contians. Jurisprudence des successions, p.
2. Lebret. De la Souveraineie. Lib. III. Cap. XII. Merlin. Râpert.
Vo. Loi. $ 6, No. 3. Tribunalul Bordeaux. D. P. 54. 2. 154. Trib.
Ilfov. Dreptul pe 1887, No. 64. Vedi și Tom. I, partea ], p. 69, nota
în fine. Comp. şi L. 1-5. Cod. Lib. î0. Tit. 10,precum și L. 1 $ 2.

Dig. Lib. 49. Tit. 14.—Indată

ce însă un moştenitor se va arăta,

el va moşteni averea nemișcătoare

rea mișcătoare după statutul
partea 1, p. 67 urm.

conform

legilor Române, ear ave-

personal al străinului.
|
Aa

Vedi Tom. [,

”
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CODUL

CIVIL.—GARTEA

II.—TIT.

L—0AP,

IV.—S-a

IL Art. 681, 683.

tar, î) (Art. 95, 392, 653, 683, 704 urm. 713 C. C. Art. 654—665,

668— 676,

702—107 Pr. Civ. Art. 769 C. Fr.)
Art, 683.—Soţul în viaţă sau Statul care m'au îndeplinit formalitățile la care sunt respectiv indatoriţi, pot să fie supuşi la daune interese
cătră moștenitorii ce S'ar arăta. (Art. 681, 682 998, 999, 1084 C.C.
Art. 138 urm. Pr. Civ. Art. 772 C. Fr.)
Punerea peceţilor. Cata-

Atât soţul remas în viaţă care vine la moştenire în basa Art,
grafic. Art. 679 cât şi Statul nu pot întra în posesiunea averei de moștenire
681.
de cât cu permisiunea justiţiei (adecă a tribunalului celui din
urmă domiciliu al defunctului) (Art. 95), conform Art. 653, de
vreme ce ei nu au sezina. 2)
Inainte însă de a dobândi punerea lor în posesiune, ei sunt
obligaţi a cere punerea peceţilor, spre a nu se părădui averea

mișcătoare a mortului (Art. 654 urm. Pr. Civ.), şi facerea unui
inventar spre a se cunoaște câtimea şi valoarea *) averei, căci
numai astfel se va şti ceea ce ei trebue să restitue moștenitorilor care sar ivi în urmă. 4) In caz de a accepta moştenirea pur
şi simplu, fără beneficii de inventar, ei vor plăti datoriile mortului lira vires emolumenti, pentru câ ei atunci represintă persoana defunctului. (Vedi szpră, p. 224, nota 1, şi 231, nota 2.)
Respunderea
La caz de neîndeplinire din partea soţului și a Statului a forsoțului și a
Statalui. Art, Malităţilor de mai sus, ei vor putea fi supuși la daune interese
683,998, 999. cătră moştenitorii ce s'ar ivi în urmă, 5) şi asemene respundere ar
Deosebire de
la codul francez

')

Art. 773 din codul francez (nereprodus la noi) obligă și pe copiii
naturali la îndeplinirea acestor formalităţi, când ei vin la moştenive în lipsa

rudelor

legitime.—La

noi, după

cum

am

vădut, copiii

naturali nu sunt moștenitori neregulați față cu mama, ci adevăraţi

moștenitori legitimi. (Art. 652, 677, 678.)—Art. 770 din codul
francez (earăși nereprodus la noi) mai prescrie încă trei publi-

caţiuni și

:
Preţeluirea
averei. Art
675 Pr. Civ.
Lacună,

:)

Dreptul Roman şi dreptul vechii. .

II)

afipte spre a se

încunoștiinţa pe

moştenitori

despre

moartea lui de cujus.
Art. 770 din codul francez o spune formal. Ce trebue să dovedească
moștenitorii care cer trimeterea lor în posesiune? Vedi supra, p. 234.
Cu toate că Ant. 675 din procedura noastră nu prescrie prețeluivea averei mişcătoare, ci numai descrierea ei fidelă şi arătarea
cantităței și a calităței, numai prin o preţeluire esactă se va putea cunoaște averea defunctului. Comp. ceea ce am dis în această
privinţă, Tom. Il. p. 156, nota 3.
La Romani, fiscul când întra în moştenirea lui de cujus trimetea
pe funcţionarii sei ca să constate câtimea averei. L. 3 şi 5. Cod.

Lb. 10. Tit. 10. Vegi și Art. 4, 6 din legea pentru

obşteasca e-

—

=

pitropie (Regul. organic al Munteniei, anecsa No. 5, Cap. 8), după
care îndatorirea de a pune peceţile şi de a face catagrafia era în
sarcina judecătoriilor de prima instanță şi a obșteștei epitropil.
Fă nu vor fi supuși

însă la nici o daună,

cu

toatecă ar fi în culpă,

dacă nu se arată nici un moștenitor, sau dacă lipsa inventarului
și a punerei peceților n'a pricinuit nici o pagubă acelor în drept.
(A. 998, 999.) Laur. IX. 537. Demol. XIV. 246. Aub. Rau. $ 639, not. 28.

DESPRE

SUCCESIUNI.—ART.

683, 682

293

avea loc în virțutea dreptului comun (Art. 998, 999), chiar dacă
683 n'ar avea ființă în cod.
La caz când formalitățile prescrise de Art. 681 par fi fost Dovedirea
câtimei aveobservate, moştenitorii vor putea dovedi câtimea averei prin ori
rei.
ce soiii de mijloace, și chiar prin marturi sau presumţiuvi, pentru că nu atârna de dânşii de a'și procura o dovadă scrisă. (Art.
1198.) (Laurent. IX. 538. Demolombe. XIV. 248.)

Art,

Formalităţile

impuse

pe lângă cele de mai sus numai
remas în viaţă.

Art. 682.—Soţul în viață este încă dator a transforma
lucrurile mişcătoare,!) sau a

da

cauţiune

succesiunei, 2) în caz când sar present,
termen de trei ani. După acest termen,

solvabilă

681, 683, 700, 716, 1652 urm. 1659, 1660,
677-680, 681 urm. Pr. Civ. Art, 771 C. Fr.)

în numerar

pentru

moștenitori ai
cauţiunea este

soţului

restituirea

defunctului în
liberată. (At.

1675 C. C. Art. 392-396,

Pe lângă punerea peceţilor şi facerea catagrafiei a averei defunctului (Art. 681), soțul?) care vine la moştenire în virtutea
Art. 679%) mai este încă obligat a transforma în bani lucrurile

mişcătoare), ceea ce se va face prin vândarea lor.*)
') Tecstul francez nu prescrie
bani,

numai

ci întrebuințarea preţului

transformarea

lui în cumpărare

mobilierului în inadveztenţa
de acarete sau de legiuitorului.

rentă publică, în dare cu dobândă etc. după cum justiția va găsi
mai folositor (vedi Demotombe. XIV. 219. Laurent. IX. 257. Marcad6. III. 193), ceea ce este mult mai logic, pentru că scopul legei este de a înfiinţa o garanţie în folosul moștenitorilor care s'ar
ivi în urmă. Vedi în/ră, p. 294. In Art. 399, legiuitorul nostru traduce

cuvintele faire emploi, employer prin espresiunea a da cu dobândă.
Cauţiunea

)

nu garantează

întreaga moştenire, după cum greșit se es- Înesactitate

primă tecstul, ci numai averea mișcătoare care n'a fost prefăcută,
în bani. Astfel este redactat și tecstul francez. V.înfrâ p. 294, nota 2.
Statul nu poate deci nici întrun cazfi supus la obligaţia dea da
cauţiune, deși, după cum observă Demolombe, (XIV. 215) el preface tot-deauna lucrurile în bani, pentru că el este solvabil: Fiscus semper solvendo preesumitur.
Atât Art. 682 cât şi 681 nu'şi primesc aplicaţiune când văduva
saracă moștenește pe barbatul seu în basa Art. 684.—Art. 773

de

tecst.

din codul francez supune şi pe copiii naturali la formalităţile im-

puse prin Art. 682.
Cât pentru averea nemișcătoare,

legea nu prescrie nici o măsură,

de asigurare în favoarea moștenitorului care s'ar ivi în urmă. Soțul va putea însă, pentru
constatarea prin esperţi

siguranţa sa,

să

ceară de la

a stărei în care se găseau

tribunal

imobilele la în-

îvarea sa în posesiune. (Analogie din Art. 111 $ 3.) Demol. XIII. 226.

% Iu lipsă de tecst, vângdarea se va face prin mezat public (Art. 716

C. C. şi Art. 677. urm. Pr. Civ.) Laurent. IX. 257. Demolombe.
XIV. 218. Demante.
ll. 89 bis VI.—Vendarea particulară nu poate
însă să fie nulă, pentru că legea nu prescrie nici o formă, Laur, loco cit.

Formele
vândărei,

CODUL

294
—

CIVIL.—CARTEA

MI.—TIT.

1.—CAP.

IV.—S-a II.—Art.

682.

Este însă de observat că legiuitorul nostru prin această măsură
nwși a atins scopul, căci, în loc de a înființa o garanţie în favoarea moștenitorilor care sar arăta în urmă, el a micşorat-o din
contra, de vreme ce. banii sunt mai uşor de ascuns de cât lucrurile în natură. Tecstul francez este mult mai logic și mai raţional, căci el nu prescrie numai transformarea averei mișcătoare
în bani, ci intrebuințarea acestor bani, care întrebuințare se face,
după cum spun autorii (vedi p. 293, nota 1), prin intervenţia
justiţiei. Tecstul francez prevede deci o garanţie în favoarea moştenitorilor, pe când tecstul nostru, din contra, procură soţului o
miaunată ocasiune de a'și însuși banii în detrimentul moştenitorilor, fără ca ei să nu aibă nici o garanţie reală, căci, încă odată,
a prescrie pur şi simplu piefacerea mobilierului în bani, fără a
lua nici o măsură pentru asigurarea lor, nu însămnează a veni
în ajutorul moștenitorilor. Hată ce vrea să dică a traduce o legiuire străină în câte-va dile. Ori cum ar fi, bună sau rea, astfel
este legea, și nu se poate obliga pe soţ a întrebuința banii cu
legiuită siguranță, când el este ţinut numai a transforma mobilierul în numerariă.
Păstrarea, aDacă soţul preferă să păstreze averea în natură, ceea cee lăsat
verei în na-

Critica Art.
682.

tură. Cau- la apreciarea
țiune.

persoană
1675)

sa, el trebue

să deie

o cauțiune

care oferă garanţii îudestulătoare

spre

a asigura restituirea averei

solvabilă,

1) (Art.

adecă,

1659,

o

1660,

mișcătoare care a fost pre-

făcută în Dani,?) în caz când s'ar înfăţoşa moștenitori

regulaţi 5)

de ai defunctului în termen de trei ani. *) Cauţiunea nu este însă
Inesactitate

de

tecst.

") Solvabilitatea cauţiunei se va judeca conform Art. 392-396 Pr. Civ.
>) 'Tecstul cuprinde deci o inesactitate când dice că cauțiunea respunde pentru restituirea întregei succesiuni, căci legiuitorul a voit
de sigur să dică că cauţiunea respunde numai de averea mişcă.
toare care n'a fost prefăcută în bani. A presupune întradevăr că legiuitorul a lăsat soţului alternativa sau de a preface averea mişcătoare în bani, sau de a da cauţiune atât pentru averea mişcătoare cât şi pentru acea nemișcătoate ar fi absurd, după cun cu
drept cuvânt observă și D]. Bonachi (III. p. 86). Legiuitorul în
adevăr nu cere cauţiune nici pentru reaua administraţie a fructelor,
nici pentru

:)

averea

nemișcătoare,

ci numai

pentru

acea

mișcătoare

pe care soţul a preferat s'o păstreze în natură, după cum se esprimă espres tecstul francez. Comp. Laur. IX. 256. Demol. XIV. 231.
La noi, nu s'ar putea întâmpla ca un moștenitor neregulat să vie
în urmă

și să ieie averea

de la soţ, pentru

că soţul

este

singurul

moștenitor neregulat care vine la moștenire în urma moștenitorilor
regulați (Art. 679), şi numai în lipsa lui vine Statul. (Art. 680.)

%)

Acest termen de trei ani nu începe a curge de la admiterea cauţiunei, ci de la punerea soţului în posesiune, pentru că de atunci

începe şi respunderea cauţiunei. Laurent. IX. 256. Duranton. VI.
356. Demolombe. XIV. 229.—Coutri. Aubry et Rau. V, $ 639, p.
379, nota 1U, după care termenul de trei ani ar începe a curge

DESPRE

respundătoare
măsurile

SUCCESIUNI.—ART.

295

682, 681.

cătră creditorii moștenirei, care vor putea lua toate

de conservare

prescrise

de

dreptul

siune nu s'a înfăţoşat

!)

comun.

punerea soţului

de trei ani de la

Dacă în termenul

în pose-

care să aibă

regulat

nici un moștenitor

dreptul la moştenire, cauțiunea este liberată atât pentru viitor
cât şi pentru trecut (Laurent. IX. 256), şi liberarea are loc de
drept, îpso jure, fără nici o formalitate. *)
Diu faptul că soţul este supus la darea unei cauţiunei n'ar
trebui să conchidem, după cum decid unii, că în timpul celor trei
ani el war fi de cât un simplu administrator, pentru că el are
proprietatea de la lege (Art. 644 şi 899 $ 1), ear posesiunea

colateralii.

de la justiţie (Art. 653), întocmai ca şi

?)

SEOȚIUNEA Il.
Despre dreptul de moştenire *) al femeei când se află în concu

curenţă

descendenţi sau alte rude chiemate
la succesiunea soţului ei mort.

după

lege

Art. 684—Când barbatul moare și văduva sa n'are avere, dânsa iea
o porţiune virilă în usufruct din succesiunea barbatului, dacă acesta are
|
descendenţi. (Art. 517 urm. 1279 C. 0.)

din diua primirei cauţiunei de cătră tribunal. (Ant. 396

Pr. Civ.)

Dacă însă în acest termen de trei ani de la punerea în posesiune
Sar ivi vre un moştenitor care să reclame restituţiunea bunurilor,
cauţiunea, este respundătoare și după ce a trecut acel termen, chiar
dacă moştenitorii

au reclamat

în contra

ei

după

espirarea

terme-

nului de trei ani. Respunderea cauţiunei va urma deci în asemenea, caz 30 de ani, după dreptul comun. (Art. 1890.) Cauţiunea va
fi descăreată numai atunci când moștenitorii se vor arăta după
espirarea termenului de 3 ani. Laurent. IX. 256. Demolombe. XIV.
231. Duranton. VI. 356.
) Demolombe (nota loco cit.) XIV. 223. Laurent. IX. 255. Demante.
III.

90

bis I.

Duranton.

VI.

357

şi

p. 417,

nota

1.—Acest

din

urmă autor crede însă că cauţiunea ar fi respundătoare cătră legatari, la caz de găsirea unui testament, și chiar cătră legatarii
cu titlu particular, căci ei ar reclama moștenirea în totul sau în
parte, în sensul general al legei. (Argum. din Art. 724.)
2) Aubry et Rau. V. $ 639, p. 379. Arntz. Il. 1378.—lLa caz dea
se înfăţoşa moştenitori regulaţi după espirarea termenului de trei
ani, ei vor perde numai acțiunea lor în contra cauţiunei, nu însă
şi dreptul de a cere de la soţ restituirea averei de moștenire (prin
petiție de ereditate) care se va prescrie prin 30 de ani conform
dreptului comun. (Art. 122 şi 1890.) Demolombe. XIV. 228. Ducaurroy. IL. 549. Aubry et Rau. V. $ 639, p. 379. Maread€. III.
194. Toullier. D. II (partea II) 301, nota a.
3)

Aubry

et Rau. V. $ 639,

p. 380,

nota 15. Laurent. IX. 258. Vediși

supră, p. 229, tecst şi nota 2.—Contră.

Duvranton. VI. 355. Chabot

asupra Art. 771, No. 3 şi 7, care consideră pe soț în termenul celor 3 ani ca un administrator (Art. 106—114), ceea ce este inadmisibil.

:) La Romani, cestiunea de a se ști dacă dreptul cuvenit în asemene
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Când barbatul lasă un singur descendent, porțiunea femeei în succesiune va fi numai de a treia parte, Acest drept începe de la epoca
încetărei usufructului legal. (Art. 338 C. C.)
Când

barbatul

lasă rude

de sus sau

de alăturea,

atunci

femeea suc-

cede la o pătrime în plină proprietate din averea mortului.» (Art, 338,
517. urm. 557, 661, 670 urm. 679 C. C. Art. 957-960 Cod. Calimach.
Art. 17 lit. k și 23 Cod. Caragea, parte IV, Cap. 3. Novella 53, Cap. 6.
Novella 74, Cap. 5. Novella 117 Cap. 5.)
Critică

câte

o dată

lacuni

măreaţă atât de lăudată, cuprinde

ivesplicabile

din

partea oamenilor

ilustri

care,

au avut, la începutul acestui secol, nobila misiune de a înzestra
cu o legiuire nouă o naţiune mare între toate. Astfel, pentru a
nu

cita de

cât un

esemplu, acest

codice

pe

care

unii,

în

admi-

raţiunea lor, îl califică de cap de operă, nu recunoaşte soțului,
ori cât de sarac ar fi, nică un drept la moştenirea celuilalt soţ
în concurență cu alți clironomi, nici chiar dreptul la alimente.!)
Prin urmare, soțul care s'a jărtfit o viaţă întreagă se va vede
de o dată redus la cea mai crudă miserie, bătând la uşa unor
persoane îmbogăţite cele mai multe ori prin munca şi sudoarea,
sa. Și eată cum se esplică această nedreptate strigătoare.
ville observând că proiectul codului nu conferă nici un

Maledrept

soțului sarac supraveţuitor asupra avere remase de la celalalt
soț, Treilhard, raportorul secţiunei de legislaţie, respunde că Art.
154 (eliminat la noi) îi conferă usufructul unei treime a bunuzilor sale, şi, lucru curios, consiliul de Stat împreună cu Maleville

se mulțumesc cu acest respuns, de şi tecstul suscitat nu vorbește
macar

de tatăl sau

de mama

care vine la moştenirea copilului seu. Consiliul de Stat

de soțul

supraveţuitor,

ci

numai

a înțăles

deci a da un drept soțului sarac asupra averei remase de la
soţul seu defunct, pe când în realitate el nu'i dă absolut nimic.?)
caz femeei era sau nu un drept de moştenire este controversată. Vedi
Vanperow. J-ehrbuch der Pandehten. II. $ 488, ediţia din 1863-69.
3) La 1850, Dl. Bourzat propusese în adunarea legiuitoare reînfiinţarea cuartei paupere (la quarte pauvre), ceea ce ar fi supus pe soţul
remas în viaţă la nenumărate umiliri, fără a vindeca răul.—Dl.
Delsol a propus încă de la 1872 (Monitor of. din 21 Mai 1872)
un proiect de lege mult mai juridic pentru modificarea, drepturilor
de moștenire al soţului remus în viaţă, însă acest proiect, atât de
necesar şi de bine primit de facultăţile juridice şi de curţile de
apel
>

cez.

Codul francez, această operă

——

Lacună în
codul fran-

din Francia, n'a fost nici pănă astădi

transformat

în lege.

Şedinţa cons. de Stat din 9 nivâse, anul XI. Vegi Locre. V. p.
59. Comp. Laurent IX. 154 şi Ante-proiect. III. p. 333. Demolombe.
XIV. 176.—Troplong (Donations, IL. 765) şi Buniva (Delle successioni legitime e testamentaric, p. 87, nota 1) susţin că regimul
comunităței

legule,

bește intru cât-va
adevărat.

Comp.

pe 1881, No. 2].

care formeazii

imperfecţiunile
Laurent,

IX.

155

dreptul

comun

al Franciei,

slă-

legei irunceze, ceea ce nu este
şi Dim.

C. Popescu,

în Dreptul

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 684.
Codul

nostru, inspirat

de

297

tradiţiunile trecutului,

1) vine în a-

5) La Romani, la început, soțul, fie barbatul fie femeea, nu moşte- Dreptul Ronea pe celalt soţ de cât în lipsă de ascendenți, descendenți şialte
Pârude legitime ori naturale, quobiens deficit omnis parentum, lhberorumve seu propinquorum legitima vel natwralis suceessio. (|. 1.
Cod. Lib. 6. Tit. 18.) Mai târdiu însă, sub influența generoasă a

christianismului, femeea saracă și neînzestrată lua a patra parte
din averea barbatului, afară de casul când venea în concurență cu
mai, mult

de trei copii, în care caz ea lua o porţiune virilă, adeșă cât

un copil (pro numero virorum). (Autent. estrasă din Novella 117,
Cap. 5, Cod. loco cit. Novella 53, Cap.6; Novelia 74, Cap. 5 şi Novella 106 a împaratului Leon.) Vedi şi Novella, 22 a lui Justinian
Cap. 18, după care barbatul care'și repudia femeea fără nici o
causă binecuvântată (si sine causa eam adjiciat domo) trebuea să'i
deie a patra parte din averea lui (quartam partem proprie substantie cogatur ezolvere ei). Novella 53 conferea aceleași drepturi

barbatului ca şi femeei, şi această stare de lucruri n'a fost schimbată în privinţa
Ideile acestei
drept scris. Vegdi
Tom. XIII. p. 689

barbatului de cât prin novella 117, Cap. 5, în fine.
legislaţiuni trecuse și în Francia în provinciile de Dreptul veMerlin. Repert Vo. Quarte de conjoint pauvre, Chili francez,
urm. Cât pentru provinciile consuetudinare, femeea, .

nu avea un drept de moștenire în averea barbatului, ci numai usufructul pentru o porţiune oare care, un duariu. Vegi Pothier. Du

douaire. No. 1. Proudhon.

Usufruct. 250

Dacă ne referim la vechile

urm. Demol.

noastre aședăminte,

XIV.

176.

vedem că le- Dreptul nos-

giuitorul
vechii
este, A în privinţa
soțului
remas în viaţă,
mai complect
a
.
i
af
s
5
Ă
şi mai echitabil

de cât legiuitorul actual. In adevăr, codul Ipsilant

„

vechiu.
Ipsilant.

care, precum se ştie, este din secolul trecut (1776) conferă soţului
remas în viață, fie barbatul sau femeea, un drept de moştenire la
averea celuilalt soț în concurență cu celelalte neamuri, fără a fi
nevoe ca soțul supravețuitor să fie sarac. Femeea primeşte în con_curență cu copii o porţiune virilă în usufruct (pentru hrana vieței).
Femeea care a avut copii nu perde dreptul ei succesoral nici prin
a doua căsătorie, fiind că a suferit iuțimea durerilor, întristările
şi primejdiile vieței din facerea de copii. Muerea stearpă își iea
înapoi numai zestrea şi darurile dinaintea nunţei, ear barbatul care
wa

avut

copii, în loc de a

treia parte, își dea numai așternutul pa-

tului și calul de ginere, fiind că n'a făcut copi. (Art. 1-6, Cod. Ipsilant, capit. pentru brimirie.)

Aceste disposiţiuni ale codului Ipsilant au trecut și în codul Ca- Codul Cara-

vagea, însă maj complecte. In adevăr, după
supraveţuitor,

în concurenţă

cu

acest codice: 10 soțul

copii, are usufructul

unei porțiuni

virile; 20 soţul remas în viaţă, în concurenţă cu alte rude de cât
copii, moşteneşte a șăsa parte în deplină proprietate, însă numai dacă căsătoria a ţinut cel puţin 10 ani; în lipsă
averea întreagă trece la soțul remas în viaţă. (Art. 17

de rude,
lit. k şi

Art. 23 Cod. Caragea, partea IV, cap. 3.) Deşi Art. 17 lit.k a tecstului Românesc vorbeşte numai de sofia cea vie, totuşi resultă din
teestul

grecesc,

care

a

fost

rău

tradus,

că barbatul

este pus pe

aceeași linie cu femeea, căci acest tecst nu vorbește numai de
soție, ci de obrazul cel viu cătră casnică, după cum se esptimă Art,
23

din același

codice,

unde resultă că “acelaşi

(x: To

îowabv

beneficii este

mptowzo»

70

conferit şi

avăpoyiveu), de

barbatului.
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jutorul soției sarace ; însă această disposiție, ori cât de lăudabilă
ar fi, este departe de a fi satisfăcătoare.
Codul Calimach.

Codul Calimach cuprinde disposiţiuni aproape identice. Astfel, acest codice recunoaşte dreptul la o porțiune virilă în usufruct (spre
întrebuințare

numai)

atât

bărbatului

cât și femeei supraveţuitoare,

în concurență cu copii, sub condițiunea însă ca să nu se recăsătorească. Nu beneficiază de acest drept femeile bogate care nau
adus zestre în casa barbatului, nici barbaţii bogaţi care n'au
adus daruri nunțeşti. Femeea saracă primeşte, în concurenţă cu
copiii din altă căsătorie, a patra parte în deplină proprietate,
ori o porţiune

Cod. Andr.
Donici.

Drept prusac.
Drept Musulman.

copii;

ea moș-

mai

puţin

de trei copii. Când erau patru copii sau mai inulţi, ea lua

proprietate

din averea

numai

virilă (o parte

barbatului,

ca unul din

când

el lăsase

fii). Acest

codice reproduce

deci novella 117, pe când codul Calimach reproduce novella 53.
Legile străine au recunoscut și ele oare care drepturi de moştenire soţului remas în viață. Astfel, după codul Austriac, soţul
supraveţuitor (adecă atât barbatul cât și femeea), fie el sarac sau
bogat, are drept în concurenţă cu copiii la usufructul unei pătrimi,
sau la o porţiune virilă în usufruct, dacă sunt mai mult de trei
copii. EI primeşte o pătrime în deplină proptietate când vine în
concurență cu alte rude de cât copiii, şi totalitatea averei când
nu esistă nici o rudă în gradul succesibil. Soţul separat de trup din
culpa sa n'are drept nici la moştenirea celuilalt soţ nici la vre o
parte succesorală. (At. 757-759 Cod. Austriac.)
In Germania, de asemenea, soţia supraveţuitoare trece înaintea
rudelor din gradul al șăsele. (Art. 637, Tit. I, partea II.“Landrecht.)

Iu dreptul musulman,
concurenţă

cu fiii sei nu

mama care vine la moştenirea soţului seu în
ure

drept de cât la o optime din această,

avere, celelajte părți cuvenindu-se
tul pe 1885, No. al.
Codul Italian.

de trei

Şi după codul lui Andr. Doniei, anterior codului Calimach, femeea

o porţiune

triac,

mult

neînaestrată și remasă săracă în văduvie lua a patra pante în deplină

Drept străin.
Cod. Aus-

virilă, dacă sunt mai

teneşte tot a patra parte, când vine în concurenţă cu alte rude de
cât copiil. Aceleași drepturi le are, după acest codice, și barbatul
sarac. În lipsă de alte rude în grad succesibil, averea remâne soțului supraveţuitor. (Art. 957—961 Cod. Calimach.) Este de observat că după acest codice, recăsătoria soțului sarac nu'i rădică dreptul la moștenirea celuilalt soț, a doua căsătorie rădicând acest
drept numai soţului bogat. (A. 957.) (Cas. Rom. Bulet. pe 1869 p. 460.)

copiilor. Trib. din Tulcea. Drep-

Din toate legislaţiunile însă, acea care lasă mai puţin de dorit
în această privinţă este codul Italian, promulgat la 25 Iunie 1865.
In adevăr, după acest codice, care a îndeplinit în fine dorinţa le-

pgitimă şi aspiraţiunile seculare ale unei mari națiuni, soțul supraveţuitor, fie el barbatul sau femeeu, fic el bogat sau sarac, are
dreptul, în concurenţă cu copii, la o porţiune virilă în usufruct,
care porțiune însă nici o dată nupoate să întreacă a patra parte din
moștenire. In concurență cu ascendenți, copii naturali, frați sau.
surori, ori descendenţii lor, el moștenește a treia parte în deplină

proprietate.
diu averea

In concucenţă cu colaterali, soțul primeşte două treimi
remasă,

luând

peste gradul al şăsele.

moştenirea

întreagă

dacă colateralii sunt

Ori ce drept de moştenire se

refusă insă

a
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In adevăr, după Art. 684, femeea nedespărţită 1) care n'are
avere în momentul morţei barbatului, ?) iea o porțiune viPNI
soțului

a
contra

căruia

s'a pronunțat

o hotărîre

definitivă

rare de trup, ca şi în codul Austriac. (At, 753—757
După

codul

din

1819 a celor două

de

sepa-

Cod. Italian.)

Sicilii (Art. 689,

690), acum

abrogat prin codul Italian, soţul lipsit de mijloace avea numai dreptul în tot cursul vieţei sale la o pensiune alimentară care se plătea, din veniturile averei soţului bogat sevârșit din viaţă, soluțiune
care este departe de a fi satisfăcătoare, pentru că nu este vorba
de a da soțului remas în viață un ajutor, sau mai bine dis o pomană

pe care el ar dobândi-o cu preţul umilirei și înjosirei sale, ci

de ai conferi un drept la moştenire, drept pe care el trebue să]
aibă, pentru

') Femeea

că a muncit contribuind şi el la agonisirea averei remase.

despărțită în momentul

morţei

barbatului n'ar mai avea

nici un drept, pentru că ea n'ar fi soție văduvă în momentul deschiderei moştenirei. (Comp. Art. 961 și 1619 Cod. Calimach, corespundători cu Art. 759 şi 1266 în fine din codul Austriac.) Dacă

hotărîrea de divorţ

nu

era

încă

transcrisă în

barbatului, femeea va beneficia de Art.

momentul

morței

684. (Art. 246—248

şi 276.)

După Art. 759 din codul Austriac, numai soţul separat de trup Codul Auspoate moșteni pe celalalt soţ, când e] nu este în culpă. Soţul des. trac. Art-759
părțit (despărţenia fiind admisă în acest codice numai pentru acei Ș
”
care nu

sunt de religie catolică, după

Art. 115

şi urm.), n'are însă

niciun drept la moștenirea ab intestat a celuilalt soţ, chiar dacă
ar fi nevinovat, (Art. 1266 în fine, corespungător cu Art. 1619 din codul

Calimach.)

Este

deci

eronată

părerea

d-lui

Bonachi

(III, p.

89) care susţine că soţul despărțit ar moşteni în Austria pe celalt
soţ, când el mar fi în culpă, căci Art. 1266 în fine (1619 Calimach)
spune

contrariul.

„Die

geselzliche Erbfolge

kann

ein

getrennter,

obleich schuldloser Ehegatte nicht ausprechen.“
După

novella

53, Cap.

6, $ 2, dreptul

de moștenire era reciproc Deosebire in-

îutre barbat și femee. Prin novella 117, nu se mai dă

însă acestite novelia 53

drept de cât femeei: „virum enim în talibus casibus quartam se- PL
cuudum priorem

nostram

legem,

modis omnibus prohibemus.“

Calimach

(Art.

ex

(Novella

substantia

117, Cap.

mulieris

accipere, codul Cali-

5 în fine.) Codulmah și Andr.

960) ca şi vechea legiuire a Munteniei (veqi supră, p.

Donici.

297 nota 1) urmând nov. 53, ear nu nov. 117, dă acelaşi drept şi barbatului sarac, soluțiune care era admisă și în vechiul drept francez.
(Vedi

Merlin,

Râpert.

Quarte

de conjotut pauvre, Tom.

13,

p. 691,

No. 4.)—Codul lui Andr. Donici este singurul care a urmat novellei 117, prevădând dreptul de moştenire numai pentru femeea sa„vacă şi neâmzestrată. (Vedi supră, p. 298.)
2) Faptul că femea ar fi dobândit avere în urma moiţei barbatului
nu "i ar rădica dreptul la moştenire, cu toate că soluția diametralmente opusă era admisă în dreptul vechii francez. (Merlin, loco cit.)
Dacă femeea are sau nu avere, aceasta este o cestiune de fapt Când femeca
lăsată la suverana apreciare a instanţelor de fond. Cas. Rom. S-a 1. este saracă

Bulet. pe 1877, p. 67. Bulet. pe 1878, p. 257, Balet. pe 1886, p. “Se

431.—Starea de sărăcie fiiud relativă se va judeca şi aprecia în
mod suveran de cătră instanţele de fond în raport cu averea temasă de la barbat, așa în cât o femee ar putea fi socotită saracă,
cu toate că ea ar fi adus o zestre oare care, pentru că moartea

e

300
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rilă ') în usufruct*) din averea lui, dacă el are mai mulți descendenţi,
adecă mai mulţi copii *) legitimi legitimaţi sau adoptivi (Art. 684
$ 1), puţin importă

dacă

aceşti

copii

sunt

fructul

urmă căsătorii, sau a unei căsătorii anterioare,

sipe

acestei

er

ea,

din

sive

nu trebue să aducă nici o schimbare în posițiunea socială a soțului care a avut nenorocirea de a supraveţui. Vedi

decisiile

sus citate ale casaţiei Române, curtea din Bucureşti,
1887, No. 56, şi Merlin, Repert.
Quarte etc. Tom.

mai

Dreptul pe
13, p. 690,

No. 2. Vedi şi Novella 117, Cap. 5, unde se dice: „Fac autem dicimus si muher que dotem non habeat, laboret înopia.“ Comp. și
Nov. 53, Cap. 6. După aceste tecste s'ar părea că numai când femeea se găsește într'o sărăcie estremă are drept la porţiunea cuvenită ei.
La Romani,

se mai

cerea

încă

ca femeea să nu fi fost înzestrată

condiţiune care nu se vede admisă de legiuitorul modern, și nici
chiar de acel vechiii, afară de codul lui Andronachi Donici: „femeea
ce wau adus zestre în casa barbatului şi au remas saracă în văduvie,“
Porţie virilă,

33

din acest

codice.

Adecă o parte cât iea şi

dice

un copil,

după cum

noastre

$ 8, cap.

legiuiri (pro numero

virorum.)

Vedi

se

esprimă vechile

autentica

estrasă

din

Novella 117, Cap. 5, Cod. Lib. 6. Tit. 18, unde se dice: „Qud si
plures sint (beri), succedet conjunz in virilem poriionem.“
Când începe
usulvuctul
mamei.

Acest

usufruct începe

deplinirea din partea
ciparea lor, dacă ea a
pentru că pănă atunci
sei. În caz când copiii
sătorie anterioară, sau

Usufruet legal.

când

încetează

copiilor a
avut loc
mama are
remaşi în
când

descendenţii

lui ar fi nepoți de fii a văduvei,
tul văduvei va începe de îndată,
mare folosinţa legală.
Acest usufruct al mamei este
stânge odată cu moartea ei (Art.
copiilor,

după

cum

se spune

usufructul legal, adecă la în-

vârstei de 20 ani, sau la emaninaintea acestei vârste (Art. 338),
folosinţa întregei averi a copiilor
urma barbatului ar fi dintr”o căremași

în urma

barbatu-

care le ar fi lor bunică, usufrucpentru că, în asemene casuri, ea
un adevărat usufruct legal şi se
557), nuda proprietate fiind a

espres în Nov. 117, Cap. 5. „ta quippe,

usum solum în talibus rebus muler habeat; dominium autem
illis filiis servetur.“
Văduva saracă fiind însă proprietară asupra dreptului ei, poate
să”l cedeze altora, sălipotece (Art. 1750); femeea poate de asemene
"Transcrierea

usufructului.

Prin desceudenţi se iuţălege copii.
Consecinţi.

fi urmărită şi espropriată de cătră creditorii ei,
Acest usufruct are el nevoe de a fi transcris pentru a fi oposabil celor de al treile? Vedi Tom. ÎI, p. 45, tecst şi nota 1.

Atât dreptul Roman cât şi Art. 959 din codul Calimach dădeau
femeei o porțiune virilă în usufruct spre întrebuințare numai, atunci
când barbatul lăsa mai mult de trei copii.
Din faptul că legiuitorul prin descendenți înţelege pe acei din
spita întăi, adecă copiii, ear nu acei din gradele interioare, precum
nepoții etc., resultă următoarea consecință: dacă, de esemplu, au
remas 7 nepoți din 4 copii, văduva nu va lua a opta parte, cia

cincea parte, de şi împărţeala între aceşti nepoți sar face pe capite, pentru că părinţii lor ar fi renunțat la moștenire. (Art. 698.)
o

DESPRE.

SUCCESIUNI.—ART.

684.

er alio matrimonio, după cum se esprimă Novella, 117, Cap. 5.)
În nici un caz însă ea n'are sezina, ci trebue să ceară succesiunea,
justificând că nare avere. ?) Când barbatul lasă un singur copil,
porțiunea văduvei la moştenirea lui este de a treia parte tot în
usufruct, în loc de a fi de jumătate, dacă ea ar fi luat şi în asemene caz o porţiune virilă.
Când barbatul lasă numay ascendenți simpli (Art. 670) sau
colaterali (Art. 675), ori ascendenți și colaterali previlegiați care
vin împreună (Art. 671, 673), atunci femeea succede la o pătrime în deplină proprietate din averea mortului. 3)
Legiuitorul conferă de astă dată văduvei sarace o porţiune în
deplină proprietate

care, în treacăt

fie dis, ar fi pututfi mai mare,

mai ales față cu colaterali, pentru că, în lipsă de copii, afecțiunea
soțului a trebuit să se concentreze toată în persoana consoțului seu.
In lipsă

de alte

rude

în

gradul

succesibil,

întreaga

cuvine soțului remas în viaţă. (Art. 679.)

avere

se

Se înțelege că partea cuvenită femeei în condiţiile de mai sus Partea fermese va da, ca şi partea celorlalți moștenitori, de cât din curata ei se calculează după

nu

avere a barbatului, după cum se esprimă Art. 959 din codul
Calimach, adecă după plata tuturor datoriilor, epsoluto prius viri
cere ulieno ex ejusdem patrimonio, după cum se es primă Harmenopol.%)
1)

Vedi

şi Autentica estrasă

din această

novellă, Cod.

plata tuturor
datoriilor,

Lib. 6. Tit. 18, Deosebire în-

unde se dice: „Succedet ună cum liberis comunibus alteriusve tre novela
matrimonii în guartam.“ După Art. 960 din codul Calimach, când 117şi Art. 960
Cod. Calimah.

barbatul

avea

copii din

o căsătorie

Cas. Rom.

p

269.—Pemeea

saracă

luu

nu

va

putea

însă

ei

pe

calea

conten-

să

ci ea, va trebui să ceară

partea

cioasă, și tribunalul chiemând pe moştenitorii regulați îi va condamna a da femeei partea care i se cuvine. Comp. Al. Ionescu,
în Dreptul pe 1872, No. 77 şi curtea din Bucureşti. Dreptul pe
1889, No. 61. Vedi și supră, p. 233.—Asemene cerere nu se poate
face pentru prima oară în apel. (Art. 327 Pr. Civ.)
„Ear

dacă n'au remas

copii, ci alte rudenii,

dice Art.

960

diu co-

Caragea,

partea

dul Calimach (758 Austriac), văduva saracă va lua a patra parte
cu deplină proprietatez>Asemene va lua şi barbatul sarac din a-

vevea

%)

S-a II,

văduva

ceară porţiunea ei de la, justiţie pe calea gracioasă, căci tribunalul nu poate pe această cale să hotărească asupra unei cestiuni de
proprietate,

)

Bulet.

anterioară,

moartei sale soții.“

După

Art.

23 din codul

IV, Cap. 3, obrazul cel viu (ceea ce cuprinde şi pe barbat) lua în
asemene caz a șasea, parte, dacă căsătoria a ţinut 10 ani. Vedi și
Art. 8, Cap. 33 cod. Andr. Donici. „Si vero falis mulier filios ex
eo non habuerit, jubemus etiam dominii juve habere eam res, quas
ez viri facultatibus ad eam venire per presentam Jussimus legem.“
După

ce se .vor scoate

toate

datoriile mortului

ce va avea, dice co- Cod. Ipsilant,

dul Ipsilant (Art. 6 de la trimirie), din câtă avere lămurită va re-

mânea, are a se face împărţeala trimirei.“ V. și A. 959,970 C. Calim.

ugen

—

[3]

partea, sa în deplină proprietate.
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CODUL

Art. 684 este

CIVIIL.—CARTEA

II.—TIT.

1.—0AP.

IV.—S-a

III. --ART.

684.

Disposiţiunea legei noastre, ori cât de imperfectă ar fi, se

dbvei străine aplica şi la văduva

străină

care

ar fi în condiţiunile

va

prescrise de

în privința Arţ. 684, afară numai dacă, în Aacât priveşte averea mobilă remasă

imobilelor.

de la barbatul seu, sar dovedi că statutul ei personal s'ar opune
la aceasta. 1)
|
,
Aplicarea
Femeea saracă, pe lângă dreptul de moştenire ce are după Art.
Art, 1279

la temeea sa- 684, va

mai

y

avea

pax

încă

dreptul

de a

lua

:

*

din

averea barbatului,

vacă, Contro- în timpul anului de doliu, o sumă potrivită cu acea avere pentru
" abitaţiunea, ei și hainele de doliu. (Art. 1279.) ?) Ba va avea
și dreptul la alimente pentru anul de doliu, tot în basa Art. 1279,
căci acest drept nui este conferit ca un echivalent al fructelor
dotale de care s'a folosit barbatul în cursul căsătorie! (Art. 1243),
ci pentru ca femeea, care a avut nenorocirea de a perde pe barbatul seu, să nu să găsească de o dată lipsită de mijloace și fără
nici un ajutor, ori care ar fi regimul sub care ea ar fi fost căsătorită.)
Antinomeîn'Trebue însă să observăm o antinomie regretabilă între Art.

be Ant. GT 684 şi 671, 673, asupra căreia
Să presupunem

în adevăr

DI. Bonachi trece

că defunctul

cu vederea.

a lăsat în viață pe tatăl

și pe muma sa, un frate precum şi pe soţia sa. După Art. 671
combinat cu Art. 673, partea tatălui va fi: de o pătrime, partea
mamei de o altă pătrime, ear celaltă jumătate (două pătrimi) se
va, cuveni fratelui ori fraţilor ori câţi ar fi. .De unde vom lua
deci partea femeei care trebui să fie tot de o pătrime? Dacă
presupunem că defunctul a lăsat pe de o parte numai pe tatăl
sau

pe

muma

sa în viață,

ear pe

de

altă parte,

un

frate

şi

pe

soția, sa, dificultatea este aceeași, căci, în asemene caz, partea
tatălui sau a mamei va fi de 0 pătrime, ear celelalte trei pătrimi
se cuvin fraţilor sau descendenților lor, ori câţi ar fi. (Art. 673.)
Prin urmare, soţia mortului a remas şi de astă dată pe din afară,
căci un lucru nu poate să aibă cincă pătrimă, ci numai patru.
* Pentra a înlătura această dificultate, n'avem de cât două so») Curtea din Bucureşti.

Dreptul pe 1883, No. 55 și Laurent.

Drept

Internaţional, VI. 254.—0 văduvă franceză n'ar avea însă nici un
drept la moştenirea barbatului seu deschisă în Italia, deşi codul
Italian conferă oare care drepturi soțului supravețuitor (Art. 753
urm.) pentru că acest codice admite statutul personal în materie de
moștenire. (Art. 8 Cod. Italian, diposiţiuni preliminarii.)

5

'Tribunalele

au o putere

discreţionară pentru

a hotări

în mod

su-

veran suma cuvenită femeei. Troplong. Contrat de mariage. IV. 3671.
Cas. Fr. Râpert Dalloz. eodem vw” 3400, nota 1, în fine.
3) Benoit. De la dot. 140 urm. Toullier. D. V. p. 361. Boileux. V. p.
506. Curtea din Caen. Râpert. Dalloz. Contrat de mar. 4205, nota
4.—Contră. Vedi însă Merlin, Râpert. v0 vidiute. T. 18, p. 549,
$ 1, No. 3 şi Rodiăre et Pont, Contrat de mar., după care femeea
care n'a avut zestre ar avea dreptul numa! la vestmintele de doliu
şi la abitațiune, nu însă și ]a alimente.

DESPRE

SUCCESIUNII. —ART.

684.
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Inţiuni: 1” sau vom împărți averea în cinci, după cum a făcut
tribunalul de Vlaşca, sub președ. D-lui G. Stăteseu (Dreptul pe
1873, No. 79), dând o cincime soțului, două cincimi ascendenţilor privilegiați, și două cincimi fraților, care vor lua trei cincimi
în caz când vor veni în concurență numai cu unul din ascendenții
privilegiați, soluţiune care nu poate fi juridică, pentru că partea
fie cărui moștenitor este micșorată; 2% sau din intreaga avere
vom deduce mai intăi pătrimea cuvenită soţiei, restul împărţinduse între ascendenţii şi colateralii privilegiați, 1) soluţiune care
carăşi nu este juridică, pentru că, în acest sistem, ascendenții nu
vor lua câte o pătrime din intreaga avere a mortului, nici cola-

terali două

sau

Art. 684
843

trei pătrimi,

mai presiută

pe care

vom

după

cum

voesce

încă o antinomie

esamina-v

când

vom

Art.

față

esplica

671

şi 672,

cu Art. 841

şii

aceste tecste.

eservă. Art,

841, 843.

Aşa dar, din toate punctele de vedere, legea noastră lasă mult Conelusiune.
de dorit; ori cât de imperfectă ar fi însă, totuși ea constitue un
progres necontestat asupra codului francez, care, cu multă părere
de reu,

constat

că, în această

privinţă, este

cel ma!

înapoiet

toate legislaţiile civilizate, de şi el este cel întăi care,
revoluţiune, a pus în aplicare principiile de egalitate
să domnească între oameni și între membrii aceleiași
Cu toate acestea, legea noastră este defectuoasă: 1%

antinomiilor

ce am semnalat ; 2

drept de moştenire
care drepturi de

pentru

cât femeei

sarace,

ceea

eșşit din o
ce trebue
familii.
din causa

că nu se conferă

barbatului ; 30 pentru că nu
ce este

din

nici un

se conferă oare
mai

mult o po-

mană, şi soţul remas în viață nu trebue să fie considerat ca un
cerşător ; 4% pentru că nu se recunoaşte în princip soțului remas

în viaţă, fie el barbatul sau femeea, un drept în plină proprietate
asupra averei succesorale remasă de la celalt soţ, deşi el este

cel maă drepi moștenitor al mortului,

lege din

Asizele

Ierusalemului,

care

după

cum

se

esprimă

ar trebui să'şi găsească

o

locul

seu în toate legislaţiunile moderne. 2)
Art. 684, cum se află el redactat, din toate punctele de vedere

presintând o lacună însemnată, reclamă o îndreptare grabnică.
De aceea, mam grăbit a depune îu acest sens un proiect de lege
în parlamentul Român. Cine ştie insă dacă politica care consumă

toată activitatea noastră şi setea ce mici și mari avem de putere
ne va permite când-va de a lucra la reorganisarea noastră și la
aducerea în îndeplinire a îmbunătăţirilor pe care ţara le aşteaptă?....
') In acest sens se pronunţă dl. B. Missir. V. Dreptul pe 1873, loco cit. N. 79.

2)

„Nimene

nu este moștenitorul

așa

sa,“ dice această lege din secolul
Cours

des bourgeois, Cap. 186.

de drept al mortului

ca

soţia

al 13-le. Asizele Ierusalemului.

CODUL
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CIVII,—CABTEA

INI. —TIT.

1.—CAP.

CAPITOLUL

Despre

V.—S-a

I.—ART,

685, 686.

V.

şi repudiarea moştenitorilar. !).

aceeptaţiunea

SROȚIUNEA 1.
Despre

acceptațiune (pură și simplă.)

Art. 683.— Succesiunea poate fi acceptată curat şi simplu, sau sub
peneficii de inventarii. (Art. 687 urm. 690 urm. 700, 704 urm. 965 C.
C. Art. 702—707 Pr. Civ. Art. 774 C. Er.)
Art. 686.—Nimine nu este obligat de a face acceptaţiunea unei moșteniri ce i se cuvine. (Art, 693, 695 urm. 703 C.O. Art. 775 C.Fr.)

Repudiarea este renunțarea la o moștenire, ear acceptaţiunea *)
este manifestaţiunea voinţei de a păstra titlul seu de moștenitor,
sau mai bine dis, renunțarea la dreptul de a putea renunța la
moștenire. Acceptarea

sau

primirea

moștenirei,

departe

de

a

a-

N

')

De şi capitolul de față nu se ocupă de cât de acceptaţiunea și
renunțarea din partea ascendenţilor şi descendenților, adecă din
partea,

acelor moștenitori

care

(Art.

au sezina

653),

totuşi princi-

piile statornicite în prvinţa acestor moștenitori sunt aplicabile prin

“ analogie
Dreptul

man.

Ro-

i)

la toți moștenitorii

in genere,

chiar şi la acei neregulați,

pentru că dreptul lor este același. Laurent. IX. 499. Demol. XIV. 260.
La Romani, moștenitorul necesar (heres necessarius sau suus ei
necessarius), adecă fiul de familie şi robul căruia stăpânul dăduse
libertatea (Instit. Lib. II. Tit. 19, $ 1 şi 2), dobândea moştenirea
ipso jure, şi chiar în contra voinţei sale, îndată ce ea era deschisă (L. 14. Dig. Lib, 38. Tit. 16), pe când moștenitorul voluntar
sau

estern

(extraneus)

n'o dobândea

de

instituiţi de

cătră

cât prin

o manifestaţiune

a voinței sale, fie espresă, însă chiar estrajudeciară şi nesolemnă
(aditio hereditatis), fe tacită (gestio pro herede). (Instit. $ 7. Lib.
ÎI. Tit. 19.) Vedi şi supră, p. 232, nota 2. Această acceptațiune
avea efect retroactiv pănă în diua deschiderei moștenirei. L. 54.
Dig. Lib. 29. Tit. 2 şi L. 138 şi 193. Dig. Lib. 50. Tit. 17. Succesiunea putând însă fi în unele casuri prea oneroasă pentru moștenitor, dreptul pretorian a îndulcit mai târdiu asprimea dreptului

civil conferind robilor

stăpânul

lor beneficiul

separaţiunei, de unde ne vine separația de patrimonii (Art. 781.)
Cât pentru fiii care se găseau sub puterea lui de cujus în momentul morţei sale (heredes sui et necessării), ei aveau beneficiul
abstenţiunei care” punea la adăpost de acţiunea creditorilor, sub
condiţiunea de a nu se amesteca în afacerile moştenirei: „Sed
his protor permittit volentibus abstinere se ab hereditate.“ (Instit,
$ 2 în fine, Lib. 2. Tit. 19.) Vegi şi L. 57. Dig. Lib. 29. Tit. 2.
Edictul pretorului şi constituţiile împaraţilor dădeau de asemene
tuturor

moștenitorilor,

ca şi acelor
ceptaţiunei
şi Cod. Lib.
Andronachi

fără

nici

0 deosebire,

acelor

testamentari,

ab intestat, un termen pentru a delibera asupra acsau renunțărei la moştenire. Vedi Dig. Tit. &. Lib. 28
Comp. și codul lui
6. Tit. 30, de jure deliberandi.
medto.
în
1,
$
36,
Cap.
Donici,

DESPRE SUCCESIUNI. —ART. 685, 686.
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duce vre un folos, face din contra pe moștenitor să peardă facul-

tatea

ce el avea

de a renunța

la moştenire.

O moştenire poate fi acceptată pur şi simplu, sau sub be- Modurile
sa
|
N
sub care
neficiii de inventar ?) (Art. =704 urm.), cu, sau fără
catagrafie, moştenire o
după cum se esprimă Art. 1026 din codul Calimach. Moştenitorul poate fi pri-

are

un

termen

pentru

a putea

alege

între

aceste

două

moduri

i

de acceptare. Dacă sunt mai mulți comoștenitori, unul poate primi
moştenirea, pur și simplu, ear altul sub beneficii de inventar, de
unde resultă o anomalie juridică. (Comp. Laurent. IX. 372.)
Mai multe condițiuni sunt neapărate pentru validitațea ac- Condiţiuni

ceptaţiunei unei moşteniri.

19 După cum nu se poate renunța la o moștenire nedeschisă
încă (Art. 702, 965, 1226), tot astfel, nu se poate primi de cât
o moştenire deschisă, căci altfel, acceptarea ar fi lipsită de obiect.?)

20

pentru valiceptărei.

Acceptaţiunea ar fi de asemene nulă, cu toate că moşteni- Primitorul
:
_uu

rea ar fi deschisă,a dacă. moştenit. orul ar

avea conoștință de moartea

lui de cujus, sau dacă el na sar crede chiemat la moștenire. €)
.
.
.
.
Acel care

primeşte

o moștenire

trebue

să

aibă

deci

u

moștenirei

tea

să

aibă cunoștință, de

cuno- mi

au-

ștință de deschiderea ei, pentru că acceptaţiunea este un act al torului
seu.
voinţei, şi voința unui om presupune că el știe ceca ce voeşte.
30 Primitorul unei moşteniri trebue să fie capabil de a se
') Laurent. IX. 349 şi 493. Arntz. IL. 1385. Maread6. III, 200. Comp.
Art.

1037

cod.

Calimach

și Art.

10, p.

IV,

cap.

3,cod.

Caragea.

La Romani, acceptaţiunea sau adiţiunea de ereditate (ire ad Deosebire înhereditatem) era, în privinţa moștenitorilor voluntari, atributivă de e dreptul

calitatea de moştenitor, pe când astădi, moştenitorul având calitatea dreptul A

sa de

la lege, acceptaţiunea

nu are de efect de a

conferi

0 ca-

litate pe care el o are de mai înainte, ci de a face ca el să nu
mal poată renunța la moștenirea pe care a primit-o. Calitatea de Moş:
tenitor devine deci irevocabilă în urma, acceptărel. (Vedi insă Art. 694.)

*) Toţi moștenitorii n'au

dreptul de a alege

între aceste două mo: Minoriși in-

duri de a primi moștenirea, căci unii n'o pot primi de cât sub
beneficiii de inventar. Comp. Art. 405, 454, 687 $ 2. Vegi și p. 309.
3) Laurent. IX. 278. Demolombe. XIV. 300, 302. Ducaurroy. II, 576.
Mourlon. Îl. 214. Ayntz. IL. 1386, „Neminem pro herede gerere posse
2iu0 €0, cujus în bonis gerendum sit, Labeo ait.& (L. 27. Dig, Lib.
29. Tit. 2.—Comp.L. 21 $2, Dig. loco cit. și Instit. $ 7. Lib. 2. Tit.
19. Vedi și Art. 1032 din codul Calimach.

Acceptaţiunea ar fi de asemene nulă, dacă ea ar fi fost făcută de

cătră un moştenitor presumtiv care ar fi credut pe autorul seu mort,
pe când el n'ar fi murit în realitate. Arntz. IL. 1386.
*) Ducaurroy. Il. 576. Arntz. IL. 1386. Mourlon. IL. 216. Demol. XIV.
303. Laurent. IX. 279.
quamvis jum defunctus

„Heres înstitutus, si pulei testatorem vivere,
sit, adire hereditatem non potest.“ (L. 32.

Pr. Dig. Lib. 29. Tit. 2.) Vedi şi L. 19, loco cit, undese

hereditatem

adire, vel bonorum

dual.

dice: „Qui

possessionem petere volet, certus esse

debei, defunctum esse testalorem.* Vegi şi lustit, $ 7 în medio,
Lib. 2. Tit. 19 precum și L. 76. Dig. Lib. 50. Tit. 17.
20

terliși.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

IIL.—TIT. 1.—CAP. V.—S-a I.—ART. 685, 686.

obliga, căci acceptaţiunea este în princip irevocabilă şi rădică moştenitorului dreptul de a renunţa mai în urmă. 1) (Vedgi însă Art. 694.)
40 Primitorul unei moşteniri trebue să fie moştenitorul presumtiv al defunctului în ordinea statornicită de lege, adecă să fie
chiemat la moştenirea pe care o primește. *)
Tot astfel, vom vedea că ruda în gradul mai depărtat nu poate

în mod valid să renunţe la moștenire, cât timp acel chiemat înaintea lui n'a lepădat-o. (Veţi înfră, esplic. Art. 695.)
50 Primitorul moştenirei nu trebue să fi renunțat mai întăi
la densa, căci acel care a renunţat la o moștenire se consideră ca cum
mar fi fost nică o dată moştenitor. (Art. 696.) (Vedi însă Art. 701.)
6% Acceptaţiunea moştenirei, fie ea pură și simplă, fie sub
beneficii de inventar, nu poate fi condiţională, nică cu termen, 3)
nică pentru

o parte

numai

a moștenirei.

î) O

asemene

ar fi nulă şi neavenită,ca una ce nu este permisă
Cod. Cara-

1)

„Cel

gea şi Cod.

ce va primi o dată

acceptare

de lege.*)

şi se va numi moștenitor (acceptaţiune es-

presă) și cel ce nenumindu-se moștenitor va urma ca un moșteni-

Calimach.

tor (adecă plătind datoriile

mortului sau vândând din averea lui

etc.) (acceptare tacită), dice Ant. 10, partea IV, cap. 3 din codul
Caragea, acela nu poute să-se mai lepede de moștenire, ci remâne bun
moștenitor.“ Comp. şi Art. 1037 din codul Calimach, unde se dice:
„Cel desevârșit la vârstă nu poate mai mult să se lepede de inoștenirea pe care au primit-o o dată, nici să primească o parte şi

—

Lisi

o parte nu, ci este silit s'o primească

cu

toate

sarcinele

ei,

ma-

car de vor fi şi păgubitoare.“ Veti și supră, p. 304, 305.
Pentru ca acceptaţiunea unei moșteniri să fie validă, acel care o
primește trebue

să fie chiemat la moştenire

în momentul

accepta-

țiunei, aşa în cât nu s'a putea primi o moștenire, pentru casul când
ruda cea mai apropiată ar refusa sau n'ar putea veni la acea moş-tenire. Laurent IX. 280. Duranton. VI. 366, 473. Chabot, asupra
Art. 774, No. 6. Această soluțiune era admisă și la Romani: „Sed

îta demum pro herede gerendo adquiret hereditatem, si jam sit ei
delata.“ L. 21 $ 2. Dig. Lib. 29. Tit. 2.—Vegi şi L. 13 $2.Dig.
ioco cit.— Contră. Demolombe. XIV. 304. Mourlon. II. 215. Aubry et
Rau. V. $ 610, tecst și nota 4. Veqi şi Toullier D. II (partea II)
316,

340 care, prino contradicţie inesplicabilă,

este

de această

din

urmă, părere în privința aceptaţiunei, şi de altă părere în privinţa
renunțărei.
5) Laurent, IX. 282. Arntz. II. 1382. Marcad6. III. 199. Aubry et
Rau. V. $ 611, ab snitio. Duranton. VI. 368. Demolombe. XIV. 356359. Bonachi.

III, p. 94. Semel

heres, semper

heres.

Comp.

L. 51

$ 2, L. 54. Dig. Lib. 29. Tit, 2; L. 77. Dig. Lib.50. Tit. 17. Veţi
şi L. 7 $ 10, în fine, Dig. Lib. 4. Tit. 4, unde se qice: „Sine dubio hevres manebil, qui semel extitit.“

%) Nemo pro parte heres. (Comp. L. 1 şi 2 precum şi L. 55. Dig. Lib.
29. Tit. 2.) Aceasta se spune espres in Art. 1027 și 1037 din codul Calimach. Vedi şi Art. 12, partea IV, cap. 8 cod. Caragea,
unde se dice: „Moștenitorul nu este slobod o parte din averea
mortului să moștenească și alta nu, ci oră toată, oră nimic.“
5) Laurent IX, 282. Cas. Fr. Repert. Dalloz. Contrat de mariage.

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 685. 686.
Aşa dar, o moștenire
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poate fi primită pur şi simplu, sau sul

beneficii de inventar. Moştenitorul, fie el din

care n'au sezina, mai are încă facultatea de
căci nimine nu mal e silit astăgi a primi
sa. (Art. 686.) Numai moștenitorul care a
de ale moștenirei este lipsit de facultatea
densa. !) (Art. 703.) (Vei şi Art. 693 care
escepţiune la acest princip.)

acei

care

au

sau

Art. 686.

a se lepăda de densa,
o moștenire fără voea
pus la o parte lucruri
de a se lepăda de
mai prevede încăo altă
|

Un moştenitor care ar remânea în inacţiune mar putea deci Dreptul co-

fi constrâns

de ceilalți comoștenitori

a accepta

moştenirea

sau

a

Mor

renunța la dânsa, nică chiar în urma espirărei termenelor de 3
luni și 40 de dile prevădute de Art. 706, pentru că el are 30
de ani spre a se pronunța. ?) (Art. 700.)
“Comoștenitorii acelui care remân în inacţiune au însă un Cererea în
mijloc indirect de al sili să se pronunțe întrun fel în urma esPYhă
pirărei

termenelor

pentru

facerea

inventarului

şi

deliberare,

şi

anume, acela de a cere împărțeala, căci îndată ce această acțiune
este esercitată, indivisiunea trebue să înceteze. 3) (Art. 728.)

Creditorii defunctului ar putea, de asemenea,

rărei termenelor acordate de Art.
A se pronunța

în

un

sens

706,

sau în altul,

în urma espi- Dreptul cre-

să silească pe moştenitor
căci

altfel,

el

war

”

avea

de cât să remâe în inacţiune 30 de ani pentru ca credițorii moş-

3547.—Vedi însă Aubry et Rau, V, $ 611, loco cit. Toullier D. II.

(partea II) 312 bis. Mass6-Verge. II. p. 303, care consideră acceptaţiunea cu termen şi parţială ca o primire nelimitată și integrală.

') „Cel ce nu voeşte, cu sila moștenitor nu se face, (ice Art. 5, par- Dreptul Rotea IV, cap. 3 din codul Caragea. Vedi și Art. 1022 din codul rutei
Calimach. „11 ne se porte heritier qui ne veul“, dicea Art. 316 din
cutuma Parisului. —La Romani, moştenitorii necesari; şi moștenitorii sui et necesari nu puteau din contra să refuse moștenirea.
(Instit, $ 1 şi 2. Lib. 2, Tit. 19 și $1. Lib. 3. Tit, 1.) Vedi și

—

ww

supră, p. 232, nota 2 și p. 304, nota 2. Astădi, nu mai esistă deci
moștenitori necesari, ca la Romani, toți fiind voluntari. Aubry et

Rau. V. $ 610, teest ab înitio şi nota 1.
Trib. Ialomitza şi C. Bucureşti. Dreptul pe 1886, No. 33 şi 65,
Laurent. LX. 264.—Dacă comoștenitorii ar pretinde ca moștenitorul
remas în inacţiune să iee calitate în lăuntrul termenelor prevădute

de Art.
pirarea

706, el ar putea
acestor termene,

să pue acţiunea în suspensie, pănă
prin o escepție dilatorie. (Vedi

la esînjră,

esplic. Art. 708.) Dacă ei ar voi ca comoştenitorul remas în inac-

țiune să se pronunţe într'un fel, în urma, espirărei acestor termene,
el ar putea

să invoace

Art. 700, după

tru a primi sau lepăda moștenirea.

care

el are

30 de any pen-

*) Laurent. IX. 265.—Dacă moștenitorul remas în inacţiune s'ar vedea

acţionat în împărțeală în lăuiitrul termenului dat lui de Art. 706
pentru facerea inventarului și pentru deliberare, el ar putea să
pue această

acţiune în suspensie pănă la espirarea termenului pres-

cris de lege, prin propunerea unei escepții dilatorie. (Art. 708.)

”

CODUL
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CIVIL.—CARTEA

IIL.—VI7. [.—CAP. V—S-a

1.—ART. 687.

tenirei să nu aibă în contra cui să reclame și pentru ca creanţa,
lor să se prescrie. D (Art. 1890.)
Să nu să dică că, in asemene caz, creditorii ar putea să
lichideze pretenţiile lor în contra unui curator care sar rândui
moştenirei, căci asemene curator ne putânduse rândui de cât la
caz de vacanţă a moștenirei, moștenirea nu poate să fie vacantă de
cât atunci când nu esistă moștenitori cunoscuți (Art. 724), şi în.
specie, esistă un

moștenitor cunoscat care însă nu s'a pronunțat încă.

Rudele chiemate la moștenire în

lipsa moștenitorului remas

în inacțiune, nu vor putea însă nici într'un caz să! silească a lua
calitate, chiar în urma espirărei termenelor date de lege pentru
deliberare și inventar, din causa unei lacune care esistă în lege.2)
Despre

capacitatea

de a primi

o moştenire.

Art. 687.—Femeile măritate nu pot face valabilă aceeptațiunea unei
succesiuni de cât cu autorisaţiunea barbatului sai a justiţiei.
Minorii și interdişii nu pot face valabilă acceptaţiunea unei moşteniri?)
de cât conform disposiţiunilor titlului de la minoritate, tutelă şi emancipațiune.

1900

(Art. 199,

201,

207,

405

urm,

430,

445,

454,

458

urm,

950,

C. C. Art. 624 urm. Pr. Civ. Art. 13, 16 Cod. Pen. Art.7760. fr.)

Moştenitorul având astădi calitatea sa direct de la lege, fără
nici o manifestaţie a voinţei sale, perde facultatea de a renunța
la moștenire prin acceptațiunea ei, făcând astfel un act de disposiţie. (Vedi sapră, p. 305.) Acel care nu poate să
drepturile sale n'are deci capacitatea de a primi o

dispue de
moştenire.

Astfel, sunt incapabili de a primi o moştenire:
10 Femeea măritată, fără autorisația barbatului sau a justiţieă,4) la caz de refuz din partea lui. (Art. 199—201 şi 687.)
Autorisarea. barbatului poate să fie. espresă sau tacită. 5) (Art.

Inesactitate
de tecst.

1)

Laurent. IX. 264. C. Iaşi. Dreptul pe 1890, No. 36. În lăuntrul termenelor acordate de lege pentru a delibera şi a face inventar, nică
creditorii nici comoştenitorii mar putea să silească pe unul din
moştenitori a lua calitate. (Art. 708.) Laurent. IX. 264, 265.

2)

Laurent.

IX.

3)

Tecstul

nostru este

face
1021

Vedi

însă

Art.

inesact, căci

708, unde

nu poate fără știrea și voința

din codul

Calimach,

să

se arată

acceptaţiunea

de minori şi de interdiși, ci de epitrop

„Femeea

Dreptul vechiă şi dreptal oma,

266.

în numele

barbatului

primească

controversa.

moștenirei

moştenirea

nu se

lor.

ei,

gice Art.

cuvenită

el.“

Asemene disposiţie nu se găseşte nici în codul Austriac, nici în codul
Caragea, nici în acel Italian.—Și la Romani, femeea nu avea nevoe pentru primirea moştenirei de autorisaţia barbatului, fiind că

—

za

ea putea să facă şi o donaţie fără ştirea lui. L. 6. Cod. Lib. 8. Tit. 56.
Demol. XIV. 324. Laurent. IX. 284. Curtea Bourges. Râpert. Dalloz.
Mariage. 843.—Femeea are nevoe de autorisare pentru a putea accepta

o moștenire

chiar

sub

beneficii

de

inventar

(Demolombe.

XIV. 322) și, după cum vom vedea mai la vale, pentru a procede
la o împărţeală în justiţie. (Comp. Art. 1077 din codul Calimach.)

.

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 687,

309

199.) Barbatul poate să primească şi să lepede o moştenire în numele femeei, însă pentru aceasta el are nevoe de o procură specială.!)

2”

Minorii neemancipaţi şi
A
>
.
.
o

totul asemănaţi
în numele

minorilor.

minorilor

şi a interdișilor

cu autorisarea consiliului
inventar

3) (Art.

405),

nici întrun caz primi

majorii
2

interdişi,

care
sunt
.

*) (Art. 454.) Acceptarea

moştenirea

înterdiși, ”

se va face de epitropul lor,

de familie, şi numai
de unde

în Minori
neemancipaţi

şi lepădarea

resultă

sub

beneficii

că epitropul

tacitamente,

ci

de

nu va putea

numai în mod

espres. Ori ce amestec in afacerile moștenire din partea incapabililor, sau chiar din partea epitropului este deci de nul efect,
pentru ca acceptaţiunea, în privinţa lor, este un act solemn. Femeile măritate. pot să primească o moştenire tacitamente, însă bine

înțăles cu învoirea barbatului lor sau a justiţiei. (Laurent. IX. 333.)
Ce trebue să decidem în privinţa râsipitorilor (Art. 458) şi Râsipiton,
acelor slabi de minte (Art. 445)? In lipsă de tecst, cestiunea este sinte. Art
controversată. Laurent (V. 370 şi IX, 287) crede că majorul ca
E
pus sub un consiliu judeciar are capacitatea de a primi singur
”
moștenirea cuvenită lui, soluţiune care era admisă şi la Romani
(L. 5 $ 1. Dig. Lib. 29. Tit. 2), ear alţii susţin că primirea sau
lepădarea moştenirei nu poate să aibă loc de cât cu învoirea
consiliului judeciar, şi sub beneficii de inventar. *)

Acceptaţiunea care ar fi fost făcută de cătră o femee mări- Anularea
tată, un minor, un
fără formalitățile
fiind relativă, mar
representanţii sei,

interdis sau un individ pus sub consiliul judeciar, Nutate
prescrise de lege, ar fi anulabilă, însă nulitatea relativă.
putea fi invocată de cât de incapabil sau de
3) (Argum. din Art. 207 şi 952.)

') Laurent. IX. 285. Demol. XIV. 325. Hureaux. Revue pratigue, Tom.
17, p. 160, No. 178. Comp.L. 1 $ 1. Dig. Lib. 38. Tit. 9,
:) „De sineși nu pot primi, nici a se lepăda de moştenire, dice Art.
1020 din codul Calimach, nevârsnicii, robii, râsipitorii, şi acei ce
v'au simţirile întregi, pentru că aceştia se socotesc că n'au voință
slobodă.“ Comp. Art. 9, partea IV, cap. 3, cud. Caragea, care nu

vorbeşte de cât de nevârsnii. Vedişi L. 18. Cod. Lib. 6. Tit. 30.
5) Vedi Tom. IL. p. 193 urm.—ln privința minorilor care nu sar Alinei "a

afla sub tutelă, ci sub puterea părintească, primirea moştenirel se si puterea

va face tot sub benefieiii de inventar de cătră tatăl administrator părintească.
legal. (Ast. 343.) Vedi. Tom. IL. p. 33.— Cât pentru minorii emancipaţi,
acceptarea și lepădarea se va face de dânşii, însă numai sub beneficiii de inventar

şi cu autorisarea consiliului de familie. (Art. 405

și 430.) Laurent. V. 231 şi IX. 286. Vedi și Tom. nostru II, p. 279.
1) Arntz, IL. 1388. Aubry et Rau V. $ 610, în fine. Demol. XIV. 332.
Adde autorii-citaţi în Tom. II, p. 364, nota 1. Comp. şi Art 1020
din codul Calimach citat în nota 2.—Art. 931 din codul Italian prevede anume că majorul în stare de interdicţie parţială nu poate să

5

primească moștenirea de cât cu învoirea curatorului, și sub beneficiii de inventar.
:
Demolombe. XIV. 338. Demante. II. 96 bis, IL. Arntz. II. 1389.
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CODUL

Cu

Aplicarea
Art. 1900,
Controversă.

CIVIL.—CARTEA

toate

acestea,

Il.—TIT. 1.—CAP. V.—S-a J.—ART. 689-691.

debitorii

moștenirei

vor putea

să opue

in-

capacitatea, moştenitorului care a primit succesiunea, pentru că ei
nu pot fi obligaţi a plăti în mânele unui incapabil. (Art. 1096,
1166.) (Arntz. IL. 1389.)
|
Nulitatea acceptaţiunei sau a lepădărei unei moşteniri făcută
de cătră un incapabil fiind relativă, este cârmuită, după părerea
generală, de Art. 1900, aşa în cât dreptul de a cere anularea nu
se va prescrie, în părerea generală, prin 30 de ani, ci prin 10
ani din giua incetărei incapacităţei. !) (Art. 1900.)
Despre

Acceptaţiune

formele

acceptaţiunei.

espresă.— Acceptațiune

tacilă.

Art. 689.—Acceptaţiunea poate fi sau espresă sau tacită. Ea este
espresă când se însușeşte titlul sau calitatea de erede întrun ac/?) autentic sau privat; este tacită când eredele face un act pe care n'ar putea
să] facă de cât în calitatea sa de erede, și care lasă a se presupune
neapărat

intențiunea

sa de

acceptare.

(Art.

690

urm.

703,

707,

712,

1171 urm. 1176 urm. C. C. Art. 788 C. Fr.)
Art. 690.—Actele curat conservatorii, de îngrijire şi de administra”
țiune provisorie nu sunt acte de primirea moștenirei, dacă cel ce le-a
făcut n'a luat titlul și calitatea de erede. (Art. 689, 707, 987 urm. 1016,
1536 C. C. Art. 702 urm. Pr. Civ. Art. 779 C. Fr.)
Art, 691.—Donaţiunea, vendarea sau transportul?) drepturilor succe-

Diferitele
sensuri ale
cuventului

Laurent. IX. 351, 352.— Minorul va, putea. opune nulitatea pentru
lipsă de formă, independent de osă ce lesiune. (Art. 1163, 1166.)
Arntz. loco cit. Laurent. IX. 353—La Romani, adiţiunea de ereditate sine auctoritate tutoris era absolut nulă (Instit $ 1 şi 2.
Lib. 1. Tit. 21), din causă eă minorul nu avea priceperea necesară
(anim: judicium) pentru un act de asemene natură.
') Larombiere. Oblig. IV. Art. 1304. No. 61. Demolombe. XIV. 555 şi

XXIX. 48. Aubry et Rau. III. $ 339, p.

19% și V$

611, p. 15,

tecst şi nota 10. Demante. III. 96 bis, III. Curtea din
Repet. Dalloz. Prescription. 702,
— Contiă. Mareade.

act,

2)

Laurent. IX. 362 și XIX. 25.

Grenoble.
III. 197.

Cuvântul act însemnează aici îuserisul care constată un fapt (instrumentumn, probationis), pe când, mai la vale, tot în acest articol,
același cuvânt este luat în sensul de fapt (pro herede gestio).
Mareade, III. 205. Demolombe. XIV. 374. Laureat. IX. 300. Aubry
et Rau. V. $ 611, nota 3. Vedi şi înfră, esplic. Art. 729 şi 791,

unde cuvântul aci este luat în sensul de faptul împărţelei. In cât

priveşte

deosebirea

ce esistă între un titlu şi un

act, vedi supră,

p..140, nota 2 şi Tom. IL. p. 448, nota 3. Tecstul ar fi deci mult
mai

bine

redactat

dacă

ar prevedea

pur

și simplu

că

acceptarea

moștenirei resultă din ori ce fapt, sau din ori ce declarație scrisă
3

care manifestă întrun mod neîndoelnic intenţiunea de a lucra ca
proprietar şi ca stăpân al moştenirei. Marcade. loco cit. 205.
"Transportul

drepturilor

succesorale

este înstrăinarea

acelor

drep-

tură, fie cu titlu oneros, fie cu titlu gratuit. Cuvântul transport sau

su

.

DESPRE SUCCESIUNE —ART. 689. -

sive (adecă de moștenire) făcute de un erede, trage după sine acceptațiunea, succesiunei.—
Tot asemenea se întâmplă: 10 când unul din ereqi
renunță

chiar gratuit!)

în folosul unuia

sau a mai

multor

din

coeredi;

20 când renunțarea se face în folosul tuturor coeredilor fără deosebire,

şi se primește de renunțător prețul renunțărei.?) (Art. 689, 695 urm, 800
urm. 1294 1391 urm. 1399 C. C. Art. 780 C. Er.)

Acceptațiunea sau primirea moştenirei este manifestaţiunea
voinţei de a păstra calitatea de moştenitor. î) Această voinţă se
poate manifesta sau prin fapte, sau prin cuvinte, re sau facto,
aut verbis: în casul dintăl ea este facită, sau prin tăcere, după
cuni se esprimă Art. 1028 din codul Calimach, pro herede gerendo (lastit. $ 7. Lib. 2. Tit. 19); în casulde al doile, ea este
espresă

sau

vederată,

după

cum

se

esprimă

codul

Calimach,

*)

nuda voluntate. (lnstit. loco cit.) În ambele casuri, manifestațiunea
voinţei trebue să fie neîndoelnică.
Acceptaţiunea, fie espresă, fie tacită, ca şi lepădarea unei Mandatar.
moșşteniră, poate să emane de la un mandatar, însă mandatul trebue să fie special, 5) căci mandatul conceput în termeni gerierali
ar cuprinde numai actele de administraţie. €) (Art. 1536.)
înstrăinare era
trăinarea titulo
tuito). In Art.
observaţiile lui
prin strămutare,

deci de ajuns, căci el cuprinde atât vândarea (însoneroso) cât şi donaţiunea (înstrăinarea titulo gra1391 (1689 fr.), legiuitorul nostru ținând samă de
Marcade (VI. p. 328), a tradus cuvântul transport
căci acolo

transportul

înstrăinarea cu titlu oneros.
1) Acest act de renunțare este o

însemnează

adevărată

vendare,

donaţiune

moștenitorilor, de unde urmează că el va fi făcut

țiunilor,

2)
3)

ear nu la grefa tribunalului.

Renunţarea

sub condiţiune

de a

Vedi înfrâ,

primi un

adecă

care se face

în forma dona-

esplie. Art.

691.

preţ oare care nu mal

este o donaţiune, ci o adevărată vândare,

Acceptațiunea unei moșteniri fiind un act unilateral, la care nu
încape concursul unei alte voințe, ca la contracte, primitorul eă
are calitatea

de moștenitor

erga

omnes,

şi această

calitate

poate

să-i fie opusă de toate părţile interesate. Laurent. IX. 293.
4)

Comp.

5

306, nota 1.—Pentru acceptaţiunea sub beneficii de inventar, ca şi
pentru renunțarea la moştenire, legea cere o declarație espresă.
Mandatul de a primi o moștenire va trebui să fie constatat prin

Art.

10, partea

IV,

cap.

un , act scris,
non obstatA Art.
.
:

3, cod.

Caragea,

1533,
pentru
o

citat

supră,

p.

Mândatul

că legea cere un act verbal
esteel
valid ? Con-

scris ca să esiste accepiare espresă. Demolombe. XIV. 377. Laurent. - txoversă.
IX. 332.—Contră. Aubry et Rau. V. $ 611, nota 38.
La Romani, acceptaţiunea eşpresă nu putea nici odată să aibă Deosebire

loc. per procuratorem. (. 90. Dig. lib. 29, Tit 2; L. 77 și [intre dreptul
5

123. Dig. Lib.- 50 Tit. 17, de diversis regulis juris antiqui.)
dreptul în
Demolombe. XIV. 355 bis. Arntz. IL. 1391. Aubry et Rau. V.$ O tual.
611,

p. 149.—Mandatul

nu poate însă fi

considerat

ca o accepta-

țiune tacită cât timp el nu s'a adus la îndeplinire, căci mandatul
fiind revocabil (Art. 1552), el nu este un act definitiv al voinţei.
Laurent. IX. 332. Aubry et Rau. V. loco cit. Demolombe. XIV. 461.

.
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Acceptare espresă.

CODUL

CIVIL.—CARTEA

Acceptaţiunea

este

IIL.—TIT.

espresă

L—CAP.

când

V.—S-a |. ART.

primitorul

689,

moștenire!

sau

mandatarul seu își însuşește 1) titlul sau calitatea de moştenitor 2)
intr'un înscris autentic sau privat, judeciar sau estra-judeciar, de
esemplu, intr'un comandament sau într”o somaţie. 5) Drept vorbind,
ar trebui ca acceptarea espresă să resulte dintr”o declaraţie formală de primire a, moștenirei; legea însă nu cere asemene declaraţie de cât pentru renunțare (Art. 695) şi pentru acceptare sub
beneficii de inventar (Art. 704), mulţuminduse de astă dată cu
o simplă

însuşire

din partea

lităței de moștenitor,

acelui

în drept a

titlului

sau

a ca-

fără nici un amestec în afacerile moștenirei.

Vedi, cu toate acestea, Duranton, VI. 399 și Chabot. Art. 778, No.
27.— Faptul însă din partea moștenitorului de a lua în mandat titlul
de moștenitor ar constitui o acceptare espresă în privinţa căreia
revocarea mandatului n'ar avea nică o înriurire. (Art 689.) Aubry
et Rau, loco cit. Laurent, IX. 332.
Pentru ca moștenirea să fie primită în mod espres se cere ca acel în drept să fi manifestat insuși voința sa, numindu-se moșienitor, întrun act scris, după cum prevede codul Caragea. (Vei

p. 306, nota 1.) Acela căruia sar fi dat această calitate de alții n'ar

fi considerat ca primitor al moștenirei, deși el n'ar fi protestat în
contra acestei calități și ar fi primit'o în mod pasiv fără a'şi o însuşi întrun mod activ. Demolombe. XIV. 386. Toullier D.I1 (partea Il) 324, nota a. Cas. Fr. D. P. 60. 1. 119,120. Mai muli încă,
actul w'ar cuprinde

o acceptare

espresă

ar zesulta dintr'ânsul în mod indirect

primi moștenirea, dacă
moștenitor. Un asemene
„tare tacită, Drmolombe.
” Judecătorii vor cerceta

a moştenirei,

voinţa

toate

că

el nuși a însușit titlul sau calitatea de
act ar putea cuprinde cel mult o accepXIV. 385. Toullier D. II. (partea II). 325.
şi vor aprecia în mod suveran dacă cu-

vântul moștenitor a fost luat în sensul de
irevocabil, adecă

cu

moștenitorului de a

de proprietar

al moștenirei,

moștenitor
sau în

definitiv și

sens

de ruda -

cea mai apropiată chiemată la moştenire (habile « succtder), căci
cuventul moștenitor se întrebuinţează în ambele înțelesuri (comp.
Art. 653; 689, 696, 701, 711 C. C. şi 656 $3 Pr. Civ.), şi ştiut
este că numai cuvântul întrebuințat în sensul de proprietar şi de

stăpân al moștenirei se consideră ca o acceptare a succesiunei.
Pantea, îşi poate face reservele sale în act spre a esplica ce a înțeles

prin cuvântul moștenitor. Laurent. IX. 290, 291. Demolombe. XIV.

*

381 urm. Ducaurroy. IL. 567. Marcadâ. III. 204. Mourlon. IL. 218.
Arntz. IM. 1392. Bonachi. III. p. 101. Cas. Fr. D. P. 64. 1. 127
şi Pand. Period. pe 1889. 1. 362. Vegli şi Pand. P&riod. pe 1888. 2. 38.
Nu este numai de cât nevoe ca actul prin care cineva iea calita:
tea de moștenitor să, fi fost întocmit ad hoc, căci aeceptațiunea, poate
fi făcută în mod incidental și întrun act care ar avea alt scop.
Demolombe. XIV. 378. Toullier, D, II. (partea II) 325. Demante.

III. 98 bis, [.—Declavaţia ar fi bună, cu toate că actul ar fi anulat
pentru

viciuri de forme

sau pentru

o eausă

oare

care, dacă,

bine

înţeles, această causă n'ar fi relativă la consimțământul aceluia care

ar fi luat calitatea de moștenitor. Demolombe. XIV. 388. Toullier.
D. ÎI. (pantea II) 328, nota a. Mass6-Verge. II. p. 304, nota 10.

DESPRE

SUCCESIUNI.—ART.

689,

:

313

Legea cere, în privinţa acceptaţiunei esprese, o declarație scrisă, Declaraţie
de unde resultă că acceptarea espresă este un act solemn care,
prin derogaţie de la principiile generale, nu poate să aibă loc prin

o declaraţie verbală făcută

înaintea marturilor.

1)

”

Acceptaţiunea

moștenire nu este însă în genere un act solemn, pentru că ca
poate să aibă loc şi tacitamente. (Laurent. IX. 289.)
Legea nedeterminând însă caracterul actului din care poate „osepiarea

să resulte acceptaţiunea, și lăsând în această privință o putere sulte dintr'o
discreţionară judecătorului, sunt casuri în care acceptaţiunea espresă scrisoare.
poate să resulte dintr'o simplă scrisoare, când ca este, de esemplu,
adresată în această calitate unui creditor al moștenirei sau unul

comoştenitor.

2)

Acceptaţiunea

unei

moșşteniri

este tacită,

când

primitorul

ei

sau mandatarul seu, amestecânduse în afacerile moștenirei (pro
herede gerendo), face fapte din acele pe care el n'ar putea să le

facă

de cât

ca proprietar

Acceptare

şi ca stăpân şi care lasă a se presupune

neapărat, evidenter, după cum se esprimă legea 42 $ 3, Dig.
Lib. 29, Tit. 2, intenţiunea sa de a fi moștenitor, 3) precum ar
*) Arntz. II. 1392. Maread6, III. 204. Mouelon. II. 218. Aubry et
Rau. V. Ş 611, p. 418. Laurent. IX. 289. Demolombe. XIV. 375.
Declaraţia verbală neavând nici o valoare n'ar putea deci fi dovedită

prin

nici un mijloc

de

probă:

frustra

probatur

quod pro-

batum non relevat. Demolombe. XIV. 376.—Lmarea calităţei de
moştenitor definitiv într'un proces verbal de interogator (Art, 227
urm. Pr. Civ.) ar fi însă validă, pentru că declarația părţei este,
Is
=—

în asemenea caz, constatată întrun act judecătoresc subsemnat de
densa, (Art. 232 Pr. Civ.) Demolombe. XIV. 376 bis.

Demolombe. XIV. 380. Mourlon. IL. 218. Arntz. II. 1392. 'Toullier
D. Il. 325. Laurent. IX. 239.—-Toată lumea recunoaşte însă că o
serisoare, mai mult sau mai puţin confidențială, adresată unui pri-

eten, în care cineva ar fi ţinut

limbajul

unui

moștenitor,

în pri-

vința unei moșteniri deschisă în favoarea lui, w'ar fi considerată
ca un act şi nu'i ar fi oposabilă.
3) „Pro herede gerere videlur qui aliquid facit quasi heres.* L. 20,
Dig. Lib. 29. TIt. 2. Comp. și Inst. $ 7. Lib. 2. fit, 19,citat p.
315, nota

2.

„Primirea

1028 din codul Calimach,
tenitorului

arată

scopul

moștenirei

se

face

prin

tăcere, dice

Art.

că au primit

moștenirea,

pre-

când cineva prin o faptă cuvenită Moş-

seu, adecă

cum când va vinde de veci sau va da în posesie, sau în năimeală
ori va dărui lucruri de moştenire sau va, plăti datorii, sau va slobozi robi (comp. L. 42 $ 2. Dig. Iib. 29. Tit. 2),ori va ținea, şi
va întrebuința lucruri de moştenire sau străine aflătoare în moş-

tenire, precum amanetuni, ipoteci, deposite ete.“ Comp. şi Art. 10
partea, IV. cap. 3, Cod. Caragea, citat supră, p. 306, nota 1.

Sunt casuri în care acel chiemat la moştenire face ceea ce el Aceptarea
m'avea dreptul de a face ca moștenitor şi în care el face, cu toate tată vesulaceste, act de

moştenitor;

aceasta

se

întâmplă

atunci

când

el 2 din întenţiu-

voit să lucreze ca moștenitor. Intenţiunea, este deci în specie mai

ne de cât

non est

din fapte.

pre sus de cât însuși dreptul. „Pro herede autem gerere,

CODUL

314

CIVIL.—CARTEA

11. TIT, 1.—CAP. V.—S-a 1.—ART. 689.

fi, vengdarea unor obiecte care fac parte din moştenire, remiterea datoriei unui debitor al moştenirei. ?) etc. Astfel, pe când acceptaţiunea
espresă resultă numai din manifestaţiunea voinţei moștenitorului,
nuda voluntate, acceptaţiunea tacită nu poate să resulte de cât
din amestecul în afacerile moştenirei, 2) de unde resultă că ea
nu este cu putinţă în privința minorilor şi a interdişilor, din causă
că, în privinţa, lor, ea trebue neapărat să aibă loc sub beneficii
de inventar. (Art. 405, 454.) (Vedi suprd, p. 309.)
Cei de al treile: interesaţi, creditori, legatari sau comoșteniJacii, quam animi;, nam hoc animo esse debet, ut velet esse heres.*
([. 20. Pr. în fine, Dig. Lib. 20. Tit. 2)
Astfel,

dacă

moștenitorul

găsind

în averea

de moștenire

lucruri

care nu erau ale defunctului, a dispus de ele în credință că ele
fac parte din moștenire, el a făcut act de proprietar, şi prin urmare, esistă acceptațiune tacită, pentru că acest act lasă a se
presupune neapărat voinţa de a fi moştenitor, cu toate că calitatea sa de moștenitor nu'i dă dreptul de a dispune de lucrurile
care nu fac parte din moştenire. Laurent. IX. 305. Demolombe.
XIV. 409. Demante. III. 98 bis, III. Ducaurroy. II. 569. Marcade.
III. 203. '“Voullier. D. II. (partea II) 327. Aceeaşi soluţiune era
admisă

și la Romani:

„Gerst pro

herede, qui animo

agnoscil

here-

ditatem, licet nihil attingat hereditarium; idemgue esse, et
si alienam vrem, quasi hereditariam, possedisset.* L. 88. Dig. 29.2.
Dar, dacă „acel chiemat la moștenire dispune de un lucru care
face parte din moștenire, în credință că acel lucru aparţine altuia,
el nu face act de proprietar şi nu se socotește că a primit moştenirea, cu toate că lucrul înstrăinat face în realitate parte din
succesiune, pentru că el n'a manifestat voința de a primi moștenirea, de vreme ce, în spiritul lui, lucrul nu aparţinea defunctului,

ci altuia. Eroarea în care se găsește persoana chiemată la moştenire distruge deci intențiunea sa. de a primi moștenirea, dacă el
va dovedi eroarea în care se găseşte. Demolombe. XIV.
Laurent.

”)

IX.

306.

410, 411.

Arntz. Il. 1393. Marcad€. III. 203. Demante, loco

cit. Toullier D. loco cif. Mourlon. II. 219. Comp. Cas. Fr. D. P. 68.
1. 130. Aceeași soluțiune era admisă şi la Romani. Vedi L. 87,
Pr. Dig. Lib. 29. Tit. 2, de aduirenda, vel omittenda hereditate.
Instanța de fond este suverană apreciatoare asupra faptelor din
„care se deduce acceptarea tacită a unei moșteniri. Constatarea în
fapt că cineva a făcut act de moştenire scapă deci de controlul curţei
de casație. Cas. Rom. Dreptul pe 1888. No. 14.—Moştenirea mai
poate încă fi primită tacitamente în casul Art. 692, prin acceptarea
altei moșteniri. Astfel, dacă presupunem că tatăl meu a murit înaintea tatălui .lui (bunicul meu), și mai înainte de a primi moștenirea
cuvenită lui, eu voi putea primi moştenirea bunicului, însă aceasta
constitue o acceptare tacită a moștenirei tatălui meu în al cărui
patrimoniu se găsește moştenirea bunicului meu.
Acceptaţiunea tacită ar remânea -validă, cu toate că actul din care
ea resultă ar fi fost în urmă anulat, dacă nulitatea v'ar fi de natură a distruge voința acelui care a acceptat. Demol. XIV. 465. Laurent. ÎX. 319. Aubiy et Rau V. $ 611, n. 36. Vedi supră,p. 312,n.3.

DESPRE

tori care ar pretinde

SUCCESIUNI.—ART,

că persoana

689.

chiemată

315

la moştenire a primit

moștenirea fie în mod espres, fie tacitamente, trebue să dovedească,
ca reclamanți, afirmațiunea lor (Art. 1169) (Demol. XIV. 466),
și dovada, în privința acceptațiunei tacite, se poate face prin ori
ce soiii de mijloace, chiar și prin marturi. (Demol. XIV. 467.)

Care

țiune

sunt

tacită?

condițiunile
La

prima

cerute
vedere

pentru
sar

ca să

părea

esiste

că Art.

689

accepta- cerute
Condiţiuni
penprescrie

tru ca să €-

două condițiuni, şi anume: 1 că actul să nu poată fi făcut de siste aceptacită.
cât în calitate de moștenitor; şi 20 că el să lese a presupune tarea
Controversă.
neapărat intențiunea de a accepta.
Și întradevăr, Chabot (Art.
778, No. 2) şi Poujol (Art. 778, No. 2) susțin că conjuncţiunea
și care, în tecst, întruneşte ambele frase, prescrie esistenţa ambelor
condițiuni.
Se admite însă în genere că numai o condiţiune este
prescrisă de lege

pentru

esistența

acceptaţiunei

tacite, celaltă ser-

vind numai de esplicare. Care este însă definiţiunea, și care esplicarea ? Majoritatea autorilor susţin că acceptaţiunea tacită esistă

de câte

ori actul

lasă

a se presupune

neapărat intențiunea

de a

accepta moştenirea și că cerința ca actul să nu poată fi făcut în
altă calitate de cât în acea de moştenitor sau mai bine dis de

proprietar nu este
cuprinsă în primul
lipsească din teest.
codul francez, unde
presupune neapărat

de cât o desvoltare şi o esplicare a, definițiune!
membru de frasă, care ca atare ar putea se
!) Această părere poate se fie adevărată în
tecstul prevede mai înţăi că actul să lese a
intenţiunea, de acceptare şi apol ca el să nu

poată fi făcut de cât în calitate de moştenitor. La noi însă, unde
tecstul este altfel redactat, şi unde a doua condițiune a tecstului
francez a devenit cea dintăi, sar putea foarte bine susține că
cerința, ca actul să nu poată fi făcut în altă calitate de cât acea
de moștenitor e definițiunea şi restul fraseio esplicare şi o desvoltare a acestei definițiuni. Deci, dacă acel chiemat la moștenire
a făcut un act pe care el nu'! putea face de cât în calitate de

moștenitor, adecă de proprietar şi de stăpân al moştenirei, esistă
acceptaţiune tacită, pentru că acest act implică neapărat iutenţi-

unea de a fi moștenitor. ?)
;
Astfel, oră ce act juridie pe care acel chiemat
1)
*)
-

la moștenire

Mourlon. Ii. 219. Marcade. III. 203. Ducaurroy. IL. 569. Arntz. IL.
1393. Laurent. IX. 301. Demolombe. XIV. 398.
Aubry et Rau. V. $ 611, nota 14. Aceasta era și teoria romană:

„Pro

herede enim

gerere,

est pro

domino

gerere;

veteres

enim

hevedes pro dominis appellabant.“ (Instit. $ 7. Lib. 2. Tit. 19.)
Vedi şi $ 26, Tit. 22, Uipiani Reg., unde se dice: „Pro hercde
gerit, qui rebus hereditariis, tanquam dominus utitur.“-—Acel
care a făcut act de proprietar şi de stăpân al moștenirei nu poate
să declare în urmă că el w'a înțeles a primi moştenirea: Protestatio contra aclum non valet. Demol. XIV. 464. Laurent, IX. 319.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA.

II.—TIT.

1.—CAP.

V.—S-a

I.—ART. 689.

a fost în drept a'l face în o altă calitate de cât în
moştenitor, nu atrage după sine acceptaţiunea tacită. 1)
D

Acte care
nu atrag acceptarea tacită a suc-

cesiune,

acea

de

Aubry et Rau. V. $ 611, p. 145. Demol. XIV. 402, 403. Laurent.
IX. 301. Duranton. VI. 378. Chabot. Art. 778. No. 8. „...8i guid
quasi non heres cgit, sed quasi alio jure dominus, apparet non
videri pro hercde gessisse. (L. 20. Pr. in fine. Dig. Lib. 29. Lit. 9.)

Astiel, dacă moștenitorul era numit esecutor testamentar de cătră

defunct (Art. 910—919), vândarea averei mişcătoare făcută potrivit
Art. 916 $ 3 nu atrage neapărat acceptarea moştenirei, fiind că el
a putut face asemene vândare nu ca moştenitor, ci în calitate de
esecutor

testamentar.

Demol.

XIV.

406. Laurent. LX, 301, în medio.

Tot astfel, moștenitorul care ar fi fost mandatarul defunctului n'ar
fi considerat ca primitor al moștenirei, cu toate că în neștiința
morţei

mandantelui,

el ar fi urmat cu mandatul înainte,

înstrăinând,

bună oară, o parte din averea mandantelui, pentru că el a putut
face asemene acte în calitatea sa de mandatar. Demolombe. XIV. 407.
Dacă presupunem că moștenitorul care ar fi fost tovarăș cu defunctul ar fi urmat tovărăşia şi după moarte, în urma încetărei
asociaţiunei (Art. 1523 $ 3), aceasta mar constitui o acceptare a
moştenirei, pentru că el a putut să lucreze în calitate de asociat.
Demolombe. XIV. 405. Laurent. IX. 302. Aubry et Rau. V.S 611.
p. 146. Belost-Jolimont, asupra lui Chabot, Art. 778, No. 21, observ.
3.—La Romani, se făcea, o distincţiune: asociatul nu se considera
ca primitor al moştenirei de câte ori începea o operaţie nouă
(quid novum) în urma morţei lui de cujus, pe când faptul de a
continua o operație începută (rew coeptam) din timpul vieței lui
de cujus

se considera

ca o acceptaţiune

$ 1. Dig. Lib. 29. Tit. 2.) Comp.
ranton, VI.

379,

care admit

tacită a moştenirei. (L. 42

Chabot, Art. 778, No. 21 și Du-

și astădi

soluţia

dreptului

Faptul, de asemenea, din partea unui moștenitor
pânit acelaş lucru în indivisiune impreună cu de
communia (L 78. Dig. Lib. 29. Tit. 2) de a se
lucru și în urma morței coproprietarului, acum

roman.

care ar fi stăcujus ... bona
folosi de același
autorul seu, sau

de a lua chiar pentru prima oară în stăpânire acel lucru în urma
deschiderei moștenirei (comp. Cas. Fr. D. P. 68. 1. 130), nu poate
fi considerat ca o acceptare tacită, pentru că el a putut iucra ca
coproprietar, pro suo. (|. 20 $ 1. Dig. loco cit.) Laurent. IX. 303,
Demolombe. XIV. 404. Aubry et Rau. V. loco cit —Contră. Chabot,
Art.

778, No.

de câte ori

8 şi 15,

lucrul

după

comun

care

acceptațiunea

tacită

ar

esista

ar fi divisibil şi acel chiemat la moş-

tenire n'ar mărgini folosința sa la partea cuvenită lui.
Această
distincţie între lucrurile divisibile și indivisibile, admisă şi la Romană (L. 78. Dig. Lib. 29. Tit. 2), cu drept cuvânt se vede însă
respinsă de anotatorul seu, Belost-Jolimont.

In fine, moștenitorul care ar fi garantat pe defunct, sau care ar fi
codebitor solidar cu dânsul nu s'ar considera ca primitor al moştenirei, dacă el ar fi plătțit datoria din banii sei, pentru că ela putut

face această

1042,

Ce

plată în calitate

1652 urm.) Demolombe.

trebue să decidem

stăpânirea

de garant sau de codebitor. (Art.

XIV. 408. Duranton. VI. 381.

pentru casul

când

moștenitorul, luând

unui lueru a defunctului încă diu momentul pe când el

era în. viață, ar urma de a'l stăpâni și în urma

deschiderei

moș-

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 690.

3117

Prin aplicaţiunea acestor principii, Art. 690 prevede că actele Acte care
atrag acepcurat conservatorii, ') de îngrijire 2) şi de administraţie PTO- taţinnea
tati-

visorie?) nu sunt acte de primire sau de
tenirei ? Posesiunea

sa nu poate

acceptare a

moştenirej, tă. Art 600.

să fie considerată, în asemene caz,

ca 0 acceptare tacită, pentru că el poate stăpâni acel lucru nu
numai ca moștenitor, dar şi ca, posesor. Laurent. IX. 304. Demolombe. XIV. 408 fer. Curtea Besancon. D. P. 58. 2. 30.—Contră.
Curtea din Riom. Dalloz. Râperi. Suceession, No. 467.
Actele conservatorii (servare) sunt acele care au de obiect păstra- Acte conserrea averel

și

împedicarea

de a se deteriora

(custodie

causa).

(L.

vatorii.

20. Pr. Dig. Lib. 29. Tit. 2.) Ele pot să emane şi de la persoanele incapabile (Vedi Tom. Il. p. 177) şi sunt cuprinse în actele de administrație.
lor, facerea

Astfel sunt, de esemplu, punerea, şi rădicarea sigilecatagrafiei, întreruperea prescripţiei care curge în con-

tra moștenirei (Art. 1884), reînoirea

sau

înscrierea ipotecilor ne-

înscrise încă, reparaţiile urgente, asigurarea, averei contra focului
sau contra grindenei, poprirele în mâna celor de al treilea spre

înacasarea banilor datoriți de debitorii moștenirei

(Art. 455 urm. Pr.

Civ.), facerea, unul comandament sau a unei somaţii, protestul unei
poliţe sau unui bilet la ordine, adunarea recoltei pentru ca să nu
peară pe câmp, eserciţiul acţiunilor posesorii din partea moştenitorilor
care au sezina etc. Laurent. IX. 310, 314, 331. Demolombe. XIV:
419 ter, 424. Arntz, Il. 1394. Mourlon. IL. 220, Ducamroy, Il. 571.

Moştenitorul ar putea cere nominațiunea unui gerant a averei Rânduirea
de moștenire atunci, de esemplu, când mai mulți comoștenitori unui admimar

putea

să se înțeleagă

asupra

administraţiunei

averei.

Demo-

lombe. XIV. 278. Legiuitorul ar fi trebuit însă să impue moștenitorului obligația

de a administra

numai săi confere dreptul
obligaţie ar fi trebuit să fie
ascendenţilor, pentru

Iv)

că ei posedă

tis. (Art. 653.) Comp.
Faptul

și să

facă

responsabil,

ear nu

de a administra provisor. Această
impusă cel puţin descendenților şi
moştenirea, îpso jure, a die mor-

Laurent. IX. 276, în medio.

de a lua cheile

ale defunctului. (L. 29.

casei, hârtiile sau alte

lucruri de

valoare Acte de in-

Dig. Lib. 29. Tit. 2) spre a impedeca

ori cegrijire sau de

sustracțiune (custodie causa), precum şi mutarea în una din încăperile Privighere.
casei defunctului
şi nu atrage

constitue

numai

un act de

de căt după

îngrijire sau de privighere

sine primirea

moștenirei.

Demo-

lombe. XIV. 420. Marcad. III. 206. Ducaurroy. Il. 571. „Si paterna hereditate te abstinuisse constiterit, et non ut heredem în domo,
sed ut inquilinum, vel custodem, vel ex alia justa ratione Fa-

bitasse hquido fuerit probatum; ex persona palris conveniri te
procurator meus prohibebit.“ (L. 1 Cod, Lib. 6. Tit. 31.) — Faptul
însă de a se muta în casă ca proprietar, spre a se
(ut heredem în domo), constitue o acceptare tacită.

3)

313. Demolombe.
Actele

folosi de ea,
Laurent. IX.

XIV. 422, 423.

de administraţie

definitivă şi cu titlul de stăpân,

implică din contra ca şi actele de disposiţie (Art.

pro suo, Acte de ad-

691), acceptarea ministraţie

tacită a moștenirei, ori cât de minimă ar fi fost valoarea obiecte- Provisorie.
lor pentru care ele ar fi fost esercitate. Demolombe. XIV. 462, 463.
Aubry et. Rau. V.:$ 611, p. 147. Laurent. IX. 311. Legea nu ne arată însă care sunt actele de administraţie provisorie şi acele de
administrație definitivă. (Comp. Art. 1536.) Actele de administraţie
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CODUL

dacă

acel

CIVII.—CARTEA

ce le a făcut

UL.-—TIT.

n'a luat

1.—CAP.

în

V.—S-a

ele

titlul

provisorie sau de simplă administraţie,

L.—ART.

sau

690.

calitatea

de

după cum se esprimă Art.

430, sunt fără nici o îndoeală actele de natura urgentă, care nu
pot fi amănate pănă la acceptarea sau lepădarea moştenirei, și pe

care în regulă generală moștenitorul le va
are după Art. 706 pentru a face inventar
IX. 311. Demolombe. XIV. 415 bis, 429.—
cele mai: multe ori, spre îndeplinirea unei
Art.

1030 C.

Calimach.

face în termenul ce el
şi a delibera. Laurent.
Aceste acte se vor face,
datorii de cuvioşie (pi-

etalis causa), sau spre a cunoaşte câtimea averei,
îngriji de avere și a o conserva, custodie causa,

esprimă

un

legea

lucru

la

20 $ 1. Dig. Lib.

moștenire

29. Tit. 2.

pentru

cuvioșie

„Acel

sau

sau spre a se
âupă cum se

ce

păstrare,

au făcut
dice

Art,

1030 din codul Calimach, adecă îngropând pe mort, dând hrană
robilor sau vitelor (Comp. L. 20 $ 1. Dig. Lib. 29. Tit. 2),sau cu
chirie case, sau alte zidiri, ori întoemind cele stricate, ori vând6nd cu. bună credință lucrurile supuse lesnei stricăciuni, acesta
nu se socotește că prin acele lucruri au primit moștenirea; este
însă dator mai înainte să arate scopul seu, cum că el. nu face
aceste ca un moştenitor, ci numai

pentru

cuviința sau păstrarea lu-

crurilor.“ Fiind că legea nu distinge actele de administraţie proviso-

rie de acele de administraţie definitivă, moștenitorul va face foarte

bine, după cum prevede codul Calimach,
pentru

ca actul să nu se interprete

de a'și arata scopul seu,

ca o

acceptare

a

moștenirei.

Laurent. LX. 319. Demolombe. XIV. 429. 'Toullier. D. II. (partea,
II) 331.—Nu se poate însă dice, după cum face 'Toullier (No. 332),
că, în caz de îndoeală,

Autorisaţia
justiţiei.
Controversă,.

acel chiemat

la moștenire

este

presupus

că

a făcut actul în interesul seu propriu şi în calitate de moștenitor,
nici că el a înțăles a face numai un act de administraţie provisorie, după cum susține Demolombe (XIV. 429), pentru că asemene
presumțiuni nu se văd nicăiri în lege. Tot ce se poate dice este
că numai judecătorii vor aprecia în mod suveran caracterul actului,
după împrejurările causei şi după reservele fâcute de moştenitor.
Autorii merg și mai departe, sfătuind pe moştenitor de a cere
autorisația justiţiei pentru actele de administraţie indoelnice (ana-

logie

din Art. 707),

(V. Demolombe.

XIV.

499),

însă

cu drept cu-

vânt s'a dis că justiția n'are competența de a da asemene autorisațiuni de cât în easurile anume determinate de lege. Laurent. IX.

318.—Actele de o administraţie

provisorie nu

s'ar considera ca

o primire tacită a moștenirei, chiar dacă acel în drept le ar fi fă-

cut cu banii proveniți din averea moșştenirei. Demolombe. XIV. 430.
Să vedem acum

care acte intră în actele de administraţie pro-

visorie, și care pot fi socotite ca acte-de

Inmormân-

tarea defanctului.

administrație

Inmormântarea defunctului se consideră ca
trație provisorie, și prin urmare, nu atrage
tacită a moștenirei, după cum prevede espres
Calimach, chiar dacă ea ar fi fost făcută cu

averea

succesiunei.

Laurent.

IX.

312.

definitivă.

un act de adminisneapărat acceptarea
Art. 1030 din codul
banii proveniţi din

Demol.

XIV.

417, 418—

Contră. Chabot, Art. 778, No. 19, 70. Comp. L. 14 $ Ss, Dig. Lib.
11. Tit. 7; 1. 20. $ 1. Dig. Lib. 29. Tit. 2; L. 4. Cod. Lib. 3. Tit,

31.—Aceasta

se înțelege

însă

numai

pentru

cheltuelele

pare propriu dise (Art, 1279 $2), căci facerea unei

de îngro-

cheltueli prea

mare, precum ar fi rădicarea cu banii moştenirei a, unei petre mo-

DESPRE SUCCESIUNI.—ARF. 690.
moștenitor,
a

pentru

că de și

asemene

acte

319

pot fi interpretate

ca.

numentale (muusoleum) ax putea fi privită ca o acceptare tacită
moştenirei. Demolombe. XIV. 419.
La Romani, închirierea imobilelor (praedia locando) atrăgea după Inehiri

sine primirea tacită a moștenirei (Instit. $ 7 în medio. Lib. 2. Tit, pnoierea
19), pe

când în codul

Calimach

moşii aveau această
duse

(Art.

ca o pro herede gestio.

(Art.

şiilor și închirierea caselor pe un
454,

534,

1268,

1028),

numai

consecință, inchirierele caselor

1260,

1419),

1030.)—Astădi,

termen

arendările
arendarea

scurt

de Deosebire în-

neconsiderân-

tre dreptul

mo- Roman ȘI

(comp. Art. 427,

şi chiar pe un termen

mai

lung

ce

cinci ani, dacă contractul espirând, nu s'a putut găsi un arendaș
sau un chiriaş pe un termen mai scuit, poate, după împrejurari,
să fie considerată ca un act de administrație provisorie. Numai
închirierile şi arendările făcute pe un timp mai lung, fără vădită
grabă şi trebuință, vor avea caracterul unul act de administraţie
definitivă. Laurent.

IL. 571, Toullier D.
Contră.

IX. 315. Demolombe.

Malpel, No.

lui Roman.—Și
dată (pradia

IL. 331.

Aubry et

190,

admite

care

XIV.

427

poate

și astădi soluțiunea

fi considerat

ca un

|

bis. Ducaurroy.

Rau. V. $ 611, p.

faptul de a căuta singur o moșie

colendo)

a

de

remasă

145.—
dreptu-

nearen-

act de

adminis-

trație provisorie. Demol. XIV. 425.— Contră. Instit.$ 7. Lib.2. Tit. 19.
Acţiunile

care ar avea

de

obiect

isgonirea

chiriaşului

pentru

Actinui ja-

neplată de câștiii (Art. 1439) și acţiunile posesorii nu atrag de a-decătoreşti”

semene acceptarea moștenirei. Celelalte acţiuni se consideră ca acte
de disposiţie,

și prin

La Romani (L. 2
Tit. 28) şi în dreptul
Art. 10, P. IV, Cap.
moştenirei din banii

urmare, atrag primirea

tacită a moșştenirei.

Cod. Lib. 6. Tit. 30 şi L. 8 $ 1. Cod. Lib. 3. Plata qatonostru anterior (Art. 1028 Cod. Calimach şi rilor. moş3, cod. Caragea), faptul de a plăti datoriile
(e
sei era considerat ca o pro herede gestio și a-

trăgea primirea tacită a moștenirei. Astădi, plata datoriilor din punga
sa poate, după împrejurări, să lese a se presupune acceptarea, tăcută a
moștenirei, fără însă a lăsa a se presupune aceasta, necpărat, căci MOştenitorul a putut să plătească datoriile defunctului pentru respectul

memoriei sale. (Comp. Art. 1093 și 1108 $ 4.) Laurent. IX 328.
Demol. XIV. 455. Ducaurroy. II. 568. Duranton. VI. 418. Demante.

IIL. 98 bis, IV. Auntz. II. 3194. Cas. Fr. D. P. 69. 1. 461.—Contră.
Chabot. Art. 778, No. 19, 20.— Aceeași soluţie mi se pare admi-

sibilă chiar când acel chiemat la moștenire ar plăti datoriile din
banii moștenirei. Laurent. IX. loco cit. Demolombe. XIV. 427. Cas.
Fr. D, P. 69. [. 409.—Conzrâ. Duranton. VI. 402, după care, plata
datoriilor din banii moştenirei ar atrage primirea moștenirei, pentu că acest act ar constitui un act de disposiţie. (Art. 1095.)

Moștenitorul care ar lua însuși din averea de moștenire ceea ce Faptul moş-

i Sar cuveni ca legatar sau ca
prin aceasta

numai

creditor al defunctului

de căt moștenirea,

n'ar primi (enitorului de

de şi procedura

sa

n'ar fi din moştenize

tocmai regulară. Laurent. LX. 329. Demolombe. XIV. 458. Duran-ceea ce i sar

ton. VI. 400, 401.—Contră.

Toullier D. II. (partea 11.) 330. Chabot,

Art. 778. No. 16. Aubry et Rau. V. $ 611, nota 30.
_ Faptul din partea

moștenitorului

de a plăti

drepturile

de

cuveni nu

constitue
o a-

mu- ţine

tațiune cuvenite fiscului după legea timbrului. (Vedi supră, p. 234)
(comp. Arntz. II. 1394. Marcadâ. III. 206. Laurent. IX. 330), sau
de a urma cu vândările dilnice a unui stabiliment comercial te ar

Con.

troversă.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

Il.—TIT,

1.—CAP. V.—S-a L—ART.

acte de proprietar, totuși nu urmează
neapărat

interpretate

ca

atare,

să le facă nu ca proprietar,
drept a moșteni, spre

!

691.

Instrăinarea

numai de cât ca ele să fie

de vreme ce acel în drept
folositoare

(Comp. Art.

din

pentru

în

întreaga moş-

1016.)

Actele de disposiţiune, ca și actele
implică

a putut

ci numai în calitate de persoană

a face acte

tenire (gerendi animo).!)

Mia dis-

691.

de administraţie definitivă,

contra acceptaţiunea moștenirei, ori cât de mică ar fi va-

loarea, obiectelor în privința cărora ele ar fi fost esercitate. (Art. 691.)
Astfel, înstrăinarea drepturilor succesorale, adecă a dreptului

snecesorale. ce are

un

moştenitor

de

a primi

moștenirea

pur

și

simplu

sau

sub beneficiii de inventar (Art. 685), sau de ao lepăda (Art. 695
urm.) fie ea cu titlu oneros (vândare, schimb, transacţie), fie cu
titlu gratuit (donaţiune) făcută de un moștenitor ori cui, fie unuia
din comoștenitori, fie unui străin, fie tuturor comoștenitorilor, fie
numai unora dintrânşii, după cum prevede espres tecstul francez
(780), atrage după sine primirea tacită şi simplă a moştenirei,
pentru că înstrăinarea nu poate să emane de cât de la proprietar,
și moștenitorul n'ar fi proprietar dacă n'ar fi acceptat moştenirea.?)
Instrăinarea drepturilor succesorale atrage acceptarea tacită a.
moştenirei, chiar când. moștenitorul ar fi protestat în actul de
înstrăinare contra presumţiunei legale de acceptare, căci el nu
poate face acte de stăpân și de proprietar, fără a fi proprietar.

pp Deosebiri

Această soluțiune pare a fi îndoelnică, mai cu samă în caz când

țarea pură Înstrăinarea cu itlu gratuit ar fi fost făcută cătră toţi

i

A

comoşte-

nitorii, căci donaţiunea drepturilor succesorale ce unul din moşte-

făcută cătră Nitoră ar face tuturor celorlalți comoştenitori pare a echivala cu
con oșteni o renunțare, de vreme ce ea profită tuturora, întocmai ca şi re„
nunţarea, (Art. 697.) In realitate însă, renunțarea se deosebeşte
de donațiune în mai multe puncte. In adevăr, moștenitorul care
renunță unu dă nimic nimărui, ci se leapădă numai de moştenire,
şi dacă partea sa profită celorlalți comoştenitori, aceasta este independent de voința lui, și numai prin efectul legei, pe când
fi avut defunctul, poate de asemene să fie considerat ca un
administraţie

provisorie

care

nu atrage

neapărat

primirea

act de
moște-

nirei. Demolombe. XIV. 428 bis. Cas. Fr. D. P. 77. 1. 153.
Art. 1029 din codul Calimach mai prevede încă că nu se socotește că, au primit moştenirea, acel ce mai înainte de întrare în ea
sa împrumutat cu bani de la împreună-moștenitorul (comoştenior.)

1) Dacă el ar fi luat în act titlul sau calitatea de moştenitor, atunci
Dreptul Roman

acceptarea ar fi espresă. (Art. 689.) Laurent. IX. 309. Demolombe.
XIV. 414, 415. Duranton.
VI. 403. Aubry et Rau. V.$ 611, nota 25.

2) Și la Romani, un moștenitor nu putea înstrăina drepturile sale de

moştenire, fără a manifesta intenţiunea de a fi moștenitor. L. 6.
Cod. lib. 6. Tit. 30. L. 2. Cod. Lib. 6. Tit, 37; L. 2. Cod. Lib.2.
Tit. 3, de pastis. Comp. şi Gaii Înstit. Coment. II, $ 35-37 pre-

cum și Coment. Il. $ 85-87.

DESPRE

SUCCESIUNI.—ART.

691.
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moștenitorul dăruitor dispune din contra de partea sa cu consimțămentul comoștenitorilor sei care primesc această parte de la
densul, ear nu de la lege, de unde resultă că regulele dreptului
comun relative la raportul (Art. 751 urm.) la revocarea (Art. 829
urm.) și Ja reducerea donaţiunilor (Art. 847 urm.) îşi vor primi

aplicaţiune şi în specie. 1)
Din

a.

faptul că acel

care

a înstrăinat drepturile

sale succesorale Consecinţile

.
*
a.
a primit tacitamente moștenirea
resultă că el poate fia urmărit
chiar ultra vires de creditorii moștenirei, remănendu'i însă recurs
în contra cumpărătorului sau a primitorului darului, pe când acel
care a renunţat la o moștenire nu mai poate fi urmărit de creditorii ei. De asemene, acel care a vândut sau a dăruit drepturile

sale

.

succesorale

primind

moștenirea

nu

poate

opri

darul

Ti,

.

ce ar fi

primit de la de cujus (Art. 751), pe când moștenitorul renunțător
poate în tot-deauna să oprească darul sau să ceară legatul ce
i
Sar fi făcut în limitele părţei disponibile. (Art. 752.)
Primirea tacită a moştenirei mai esistă încă după Art. 691:
Acte care
10 când unul din moștenitori renunță chiar gratuit (adecă prin mai implică
donaţiune) în favoarea unuia sau a mai multor comoștenitori,*) căci primirea tacită a moşacel care renunță astfel dispune de moştenire, ceea ce n'ar
tenirei.
fi
putut face dacă el n'ar fi acceptat-o; 3) 2% când renunţarea se
face
')

Ducaurroy.

II. 572. Mareade.

III. 207. Mourlon.

II. 224, 225. Arntz.

1.1396. Demol. XIV. 434. Demante. III. 100. bis, 1. Laur. IX. 323. 324.
2) Renunţarea gratuită sau fără plată făcută de un moștenitor futuRenunţarea
Tor comoştenitorilor, ear nu numai unuia sau mai multora
din- gratuită fătr'enșii, nu implică acceptațiunea moștenirei, pentru
că asemene cută tuturor
moștenitori renunțare n'ar schimba, efectele renunțărei pure și simple
(Art.1or nu impli697), ci ar declara numai, şi ar confirma ceea ce are loc de drept.
că accepta-

(Argum.

din Art. 691, 10 şi 20) Arntz. II. 1395. Laurent. IX. 325, țiunea moșîn fine. Demolombe. XIV. 439. Demante. III. 100 bis, ]. Bonachi
tenirei,
. III.

p. 115.— Art. 938 din codul Italian

este formal în această

privinţă.

O asemene renunțare, pentru a fi validă, va trebui deci făcută
la
grefa
tribunalului, conform

Art.

695,

ear nu

prin

convenţiune

espresă sau tacită. Laurent, IX. 432.
5) Renunţarea în folosul numai a unora din comoştenitori profită
numai acelora în favoarea cărora ea a fost făcută, ear nu tuturor
moştenitorilor, după cum ax fi profitato renunțare pur și simplă.
(A. 697.)
Renunţarea fiind în asemene caz o donaţiune, va trebui
să fie Renunţarea
făcută sub pedeapsă de nulitate în forma donaţiunilor
(Art. 813” a fi făcută
urmn.), ear nu la grefa tribunalului. Arntz. IL. 1396. Laurent
forma do:
. IX.: nnațiunilor,
326. Mourlon. II. 226. Duranton. VI. 397. Marcade. III.
208. De- ear nu la
mante. Il. 100, bis, Il. Demolombe. XIV. 442 bis. Cas.
Fr. Repert.
grefă.
Dalloz. Succes. 478, nota 1.—Contră, Cas. Fr, D. P.
58. 1. 433.
In caz când renunțarea n'ar fi fost făcută în forma donaţiunilor, Acceptaţiu
ea va fi nulă şi acceptarea moștenirel n'ar avea ființă,
în asemennea
e
esistă
ea
caz, după unii, peutru că nu sar putea dice că moșten
când renunitorul a țarea
n'a fost
manifes
tat

intențiunea, sa de a accepta moştenirea, această manifestaţiune fiind inesistentă. Laur. IX. 327. Demante. II]. 100 bis, III.—— făcută în forma donaţiuContră.

Demol. XIV. 443. Arntz, II. 1396. Marcade, LII, 208, în fine, nilor?
Con21

troversă.

CODUL

922

CIVIL.—OCARTEA

II.—TIT. 1.—CAP. V.—S-a L—ART. 691.

cu titlu oneros în folosul taturor comoştenitorilor fără deosebire,
şi renunțătorul își primeşte preţul renunţărei, 1) fie în bani, fie
în producte, fie în

îndeplinirea

unor

obligaţiuni

contractate

cătră acei cărora renunţarea trebue să folosească.
Art. 691 este
enumerativ,

ear nu limitativ.

“de

*)

Aşa dar, Art. 691 prevede trei casuri speciale în care renunțarea la moştenire implică acceptaţiunea ei tacită. Aceste trei
casuri nu sunt însă prevădute de legiuitor în mod limitativ, ci
exempli gratia, căci ori ce act de disposiţiune şi de administraţie
definitivă atrage după sine primirea tacită a moştenirei. )

9) Comp. Cas. Rom. Dreptul pe 1888, No. 27.—De câte ori renunță-

torul primește bani sau un alt lucru drept preţ al renunțărei, operațiunea nu mai este o renunțare propriu disă, ci o vângare care,
prin urmare, va fi perfectă între părţi prin concursul consimțământului (Art. 1295), actul ce se va închiea între părți servind numai de probă, de unde resultă că o asemene renunțare, nu va pu-

tea fi primită de cătră grefierul tribunalului. Laurent. IX. 325, 326.
Dacă actul prin care se alcătueşte preţul este deosebit de renunţare, grefierul va primi declaraţia de renunțare, conform Art.
695, însă, în asemene caz, actul

va fi nul ca

fără cădere. Comp. Demolombe.

XIV.

primit

de o persoană

438.

La Romani, renunțarea făcută sub condiţiune de a se plăti re-

Deosebire
între dreptul

nunţătorului

Roman și

un

preţ

vată ca o acceptațiune:

dreptul actoal.

gerere, qui pretium
24, ab imitio, Dig.

Lib.

oare care

(prefio

„Et obtinut,

accepto)

hunc

hereditatis omitteude
29 Tit. 2.) Când

nu era conside-

pro herede

quidem

non

causa capit.“

(L.

o asemene

renunțare

fă-

cea însă să cadă testamentul defunctului, dreptul pretorian o considera ca frauduloasă (în edictum pratoris incidebat) și renunţătorul era obligat a libera legatul şi fideicomisul, ca şi cum ar fi
primit moştenirea. (L. 24. Dig. loco cit. L. 2. Pr. Dig. Lib. 29. Tit
4. L. 6. Dig. Lib. 50. Tit. 17.)—Domat (Lois civiles. Lib. 1. Tit.
3. S-a 1, No. 19) întemeindu-se pe escepţiunea admisă de dreptul
pretorian, după care acel care renunța pretio accepto remânea, responsabil cătră legatari şi fideicomisari, a emis părerea că asemenea

renunțare este o vândare și, prin urmare,
tenirei,

părere

care a fost îmbrăţoşată

atrage acceptarea moş-

de redactorii

codului

fran-

cez. Vedi Demolombe. XIV. 436, 438. Arntz. IL. 1395. Părerea lui

2

: Esemplu
acte

care

de.
a-

trag primivea tacită a
moștenirei.

Domat consacrată de cătră legiuitorul actual este mult mai logică
de cât acea a lui Pothier (Succes. Cap. III. S-a III, Art. 1, $ 1)
care susținea că renunţarea cu plată se apropie mai mult de renunţare de cât de vândare. Comp. Laurent. LX. 325.
Arntz. II. 1395. Marcad6. Il. 209. Demolombe. XIV. 438.
Demolombe. XIV. 444. Arntz. Il. 1395, în fine—Actele de căpitenie care atrag după sine acceptarea tacită a moştenirei sunt următoarele: donaţiunea sau vândarea unui obiect al moștenirel, ori
cât de mică ar fi valoarea lul; (Veţi însă Art. 707); constituirea,
unei ipoteci, unei servituţi sau altui drept real asupra imobililor
moştenirei
moștenirei

(Art. 1770 urm.); transacţiunea
asupra unui proces esistent sau

relativă la interesele
viitor, fie cu legatari

fie cu alţii (Art. 1706); compromisul făcut asupra acelorași interese
(Art. 339 urm. Pr.); desistarea (Art. 260 Pr. Civ.); remiterea unei

DESPRE

SUCCESIUNI.—ART.

707,

323

Acte de disposiție care se consideră ca acte de administrație
provisorie

şi care ca atare

Art. 707. 1)-—Dacă

cu

toate

nu

atrag

aceste

primirea

moştenireă.

sunt în succesiune obiecte su-

puse stricăciunei sau obiecte a căror conservare ar costa mult,
eredele
poate, în calitatea sa de persoană în drept a succede, și fără
să se

poată dice că s'a făcut acceptațiune

din parte”i,

să iea

autorisaţiunea

justiției ca să vândă acele obiecte.—Această vândare trebue să se facă
cu forma vândărilor publice. (Art. 396, 681 683,
432, 702 urm. 705 Pr. Civ. Art. 796 C. Fr.)

Cu toate că înstrăinarea avere de

disposiție

şi că asemene

acte

atrag

690, 716

moștenire este
după

sine

C. C. Art.
|

un

primirea

act de
tacită

a

moştenirei, totuşi vândarea cu bună credință a lucrurilor supuse
lesnei stricăciuni, după cum se esprimă Art. 1030 şi 1050 lit. v
din

codul

Calimach,

*) (que

mora

deteriora

fiunt), precum grâne,

fânaţuri etc. sau a lucrurilor a 'căror păstrare ar ţinea prea scump,
precum ar fi niște cai de lucs, gue nimium sumptuosa sint, velati jumenta, caut venalitia (L. 5. Ş 1. Dig. Lib. 28. Tit. 8) se
datorii unui debitor saii acordarea unui termen debitorilor moște-

nirei; stăpânirea pro suo a unor lucruri

din averea

de moștenire;

faptul de a cere punerea în posesiune de la justiţie (Art. 653)
(Demolombe. XIV. 260 și XV. 62); faptul de a cere împărțeala,
de a intenta o acţiune, afară de acțiunile posesorii şi acele care
au de obiect espulsarea chiriașului pentru neplată de câştii, care
se consideră ca acte de administraţie; faptul din partea. moştenitorului de a ataca testamentul sai un alt act a defanctului: agnovisse successionem non immerito videtur. (L. 14. Dig. Lib. 37. Tit.
4). Comp. Demolombe. XIV. 444 urm. Laurent. IX. 321, 822, 331,
Duranton. VI. 385. Bonachi. III. p. 113.
Faptul

?)
3)

dea dispune

prin

testament

de un obiect care face parte

din moștenire (Art. 907) se consideră de asemene, după moartea.
testatorului, ca o acceptare tacită a moștenirei, așa în cât moștenitorii sei n'ar mai putea să invoace Art, 692, fiind că, în specie,
autorul lor n'ar fi murit fără a fi primit moştenirea, Demolombe.
XIV. 447. Duranton. IV. 384, nota 1. Comp. L. 86 $ 2. Dig. Lib.
29. Tit. 2 şi L. 6. Cod. Lib. 6. Tit. 30, de jure deliberandi.
Locul adevărat al Art.

707

nu este în secţia a III-a de

sub

cap.

V, unde el se află așegat, ci în secţiunea de față, care se ocupă
de actele de administraţie provisorie. Comp. Ducaurroy. II. 606.
„
„Prin

catagrafia făcută

câştigă

moștenitorul

următoarele

dice Art, 1050 din codul Calimach, lit. v, adecă el poate să ceară
termen de la judecătorie pentru ca să poată vinde la vremea cuviincioasă și cu preţul cădut lucrurile moștenirei supuse lesnei
stricăciuni, sau păstrărei cu multe cheltueli pricinuitoare de pa-

gubă, sau, de va cere trebuința, să le vândă toate în fiinţa, creditorilor și a legatarilor.“ Acelaș drept îl avea, moștenitorul în
tim-

pul deliberărei, şi la Romani. Veţi L. 5. $ 1. Dig. lib. 28. Tit.8.

Moştenitorul

care făcea

Observ. a-

supra locului unde se
găsește Art.
folosuri,
1707.

inventar putea chiar să înstrăineze toate

bunurile moștenirei. L. 22 $ 4, in fine. Cod. Lib. 6. Tit. 30.

Dreptul vechiii şi dreptul Roman.
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consideră

ca un act de

administraţie provisorie,
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1.—CAP.

V.—S-a I.—ART. 707, 692.

dacă

sau

păzit

fomalitățile prescrise de lege, adecă dacă sau luat autorisaţia
justiţiei (preşed. tribunalului) conform Art. 702 Pr. Civ. şi dacă
vendarea s'a făcut prin mezat public (Art. 437 urm. și 677—680
Pr. Civ.), căci, la din contra urmare, vengarea sar considera ca
un act de administraţie definitivă şi ar atrage acceptațiunea pură

şi simplă a moșştenirei. 2)
In privinţa productelor care se vând gilnic în piaţă, precum laptele, ouăle, verdeţurile etc., vândarea ar fi considerată ca un act
de administraţie, chiar dacă ea ar fi fost făcută de mână la mână,
fără autorisarea justiţiei. ?)
Despre transmisiunea moştenirei.?)
Art. 692.—Când acela căruia se cuvine o succesiune a murit fără să
se fi lepădat de dânsa?), sau fără s'o fi acceptat) espres sau tacit, eredii sei pot deadreptul ) să accepteze sai să se lepede de dânsa. (Art.
653,

1)

685,

689,

693,

695

urm.

899

C. C. Art.

Deosebire
nirea prin
transmisiune
şi acea prin
representație.

C. Fr.)

Demolombe. XIV. 428. Laurent. IX. 317. Chabot. (Art. 796, No.
2 şi 3), Aubry et Rau. V. $ 611, p. 145. Mourlon. Il. 220.

2) Demolombe. XIV. 276 şi 428.
între moște-

781

Ducaurroy.

Il. 606.

Demante. III.

99, bis. Laurent. IX. 276, 317, în fine. Vedi şi înfră, esplic. Art. 716.
3) Nu trebue să confundăm transmiterea dreptului de a opta între
lepădarea și acceptarea moştenirei cu representațiunea, căci la
moştenirea prin representaţie, eu nu moștenesc pe părintele meu
pe care'] represint,

ci moștenesc

de a dreptul

pe bunicul

sau

un-

chiul pe care lar fi moştenit părintele meu dacă ar fi trăit, și eu

aş putea astfel veni la moştenirea bunicului sau a unchiului meu, chiar
renunțând la moștenirea tatălui meu (Art. 668), pe când la moştenirea

prin transmisiune, eu nu dobândesc averea, bunicului sau a unchiului
meu ca moștenitorul seu, ci în numele părintelui meu și în calitate
de moştenitor a acestui părinte, în acărui patrimoniu am găsit o
moştenire străină (comp. Art. 918 cod. Calimach), de unde resultă
că eu n'aș putea dobândi prin transmitere averea bunicului, dacă
aș renunţa la moștenirea tatălui meu. Apoi, representaţia are loc
numai la moștenirea ab intestat, pe când moștenirea prin transmi-

tere are loc şi la moștenirea testamentară. Comp. Laur. LX. 70 și 374.

—

iz

Demol. XIII. 384. Demante. III. 102 bis, VII. Vedi şi supră, p. 268, n.1.
4) Dacă acel chiemat la moştenire ar fi lepădat-o, moștenitorii sei
vor fi străini de dânsa ca și el, însă ei având aceleași drepturi pe
care le avea și autorul lor, vor putea să se folosească de disposițiunea Art. 701 şi să primească moştenirea, dacă ea n'ar fi fost
acceptată de alţii, şi dacă prescripţia n'ar fi îndeplinită contra lor.
Arntz. Il. 1383. Demolombe. XIV. 345 şi XV. 53. Marcad6. III. 212.
Mourl. Il. 228. Demante. III. 102 bis, |. Aubry et Rau. V.$613,p. 171.
Dacă acel chiemat la moștenire ar fi acceptat-o înainte de a muri,
moștenirea s'a amestecat cu averea lul ne mai făcând de cât un
singur

patrimoniu,

care

trece

la

moștenitori,

fără ca

ei să

poată reveni asupra acceptaţiunei de cât în casurile Art. 694.

Inesactitate
de tecst.

6)

Acest cuvânt, prin care

mai

legiuitorul a voit să traducă espresiunea

DESPRE SUOCESIUNI.—ART. 692, 693,
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Art. 693.—Dacă eredil sei nu se învoesc pentru acceptarea sau pentru lepădarea, succesiunei, succesiunea se va accepta sub beneficii de inventar. (Art. 692, 704 urm. 751 C. C. Art. 702 urm. Pr. Civ. A. 782 C.Fr.)
Acel

chiemat

la o moştenire

soluții: 1% sau să primească
fie tacitamente; 2" sau s'o
3” sau s'o lepede, fără însă
(Vegi supră, p. 306.) Dacă
arăta

socotința,

moștenitorii

poate

să aleagă

între

aceste

trei

moştenirea pur și simplu, fie espres,
primească sub beneficii de inventar;
a o putea primi sau lepăda în parte.
el sa sevârşit din viaţă înainte de a'şi
sei pot și ei, la rândul

lor,

să

pri-

mească, moștenirea fie pur şi simplu, fie sub beneficii de inventar,
sau să se lepede de dânsa. Acela căruia se cuvine o moştenire
fie testamentară fie ab intestat (Demante. III. 102 bis, VII) transmite deci în propira sa moștenire drepturile pe care el nu le a esercitat în timpul vieţei sale; 1) Moștenitorii representând, în adevăr,
persoana defunctului, esercită toate drepturile pe care le ar fi
putut esercita el însuși, dacă ar fi trăit. Transmisiunea din partea
acelui chiemat la o moştenire care moare înainte de a opta între
acceptare

sau

repudiare

se aplică

chiar moștenitorilor

care

nau

franceză de leur chef nu este esact, căci moștenitorii nu primesc
nici leapădă moștenirea deadreptul, ci esercitând drepturile ce avea autorul lor, acuma defunct. Comp. Bonachi. III. p. 116.--In Art,
658, cuvintele de leur chef s'au tradus prin cuvintele: în virtutea
dreptului lor propriii.
1) La Romani, în dreptul vechii, facultatea de a primi sau de a le- Dreptul Ropăda moștenirea nu se transmitea, moștenitorilor după principiul: man şi drephereditas_non adita non transmittitur. (L. 7. Cod. Lib. 6. Tit. 30.) tul vechii.
Vegi și L. unică $ 5, în medio și $ 13. Cod. Lib. 6. Tit. 51, de
caducis tollendis—După o constituție a lui Theodosie însă, dreptul de a primi moștenirea trecea prin escepţie la câţi-va din moştenitorii chiemaţi la succesiune, pănă când Justinian a întins în fine
această, escepție la toți moștenitorii acelui chiemat la moştenire
mort în anul ce i se dădea pentru a delibera asupra primirei sau
lepădărei

acelei moşteniri.

„iam

deliberationem

et în omnes

cessores, sive cognatos, sive extraneos, duzimus esse

suc-

protelandam.*

L. 19. Cod. Lib. 6. Tit. 30, de jure deliberandi ete.
Așa dar, pe când la Romani, transmisiunea dreptului de a primi

sau de a lepăda moștenirea constitue un
nal de moştenire,

în dreptul

modern,

din

mod

Deosebire
între dreptul
Roman și
această trasmi- dreptul acdrept, căci detual.

aparte şi escepțio-

contra,

siune este o aplicațiune a, principiilor generale de
functul având facultatea, pe când trăea, de a primi

sau de a le-

păda moștenirea, acest drept trece la moștenitorii sei, ca unul ce
face parte din patrimoniul seu: „Având cineva drit de a moşteni

pe altul, dice
inte de a-și
(care este de
adecă voeşte

Art.
arăta
100
sau

1054 din codul Calimach, de va muri mal ina- Art. 693 şi
scopul seu, pănă la termenul hotărît de legi 1054 Cod.
de ile, pentru a delibera, după Art. 1035), că Calimach.
nu voește a primi moştenirea aceluia, lasă dri-

tul cererei ei la moștenitorii lui, ear de va muri

după

hotărttul

termen, nu le poate lăsa un drit pe care însuşi Pau perdut.“ Vedi
şi Art. 693 din același codice, citat supră, p. 235, nota 5.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

II.—TIT.

1.—CAP. V.—S-a I.—ART. 692, 693.

sezina şi care ar muri înainte de a fi puşi în posesiune de justiţie.
(Art. 653), căci sezina fiind relativă numai la posesiune, ei
transmit proprietatea cu care sunt investiţi încă din momentul
morţei autorului lor. (Vedi supră, p. 229.) (Marcade. III. 211.
Demante. III. 102 bis, VII.)
Prin faptul că moştenitorii primesc moştenirea cuvenită defunctului, ei primesc tacitamente şi moştenirea defunctului în patrimoniul căruia se găsea acel drept de moştenire. !) Aceasta este
încă un caz de acceptaţiune tacită. Se poate deci primi o moștenire prin
Raportul liberalităţilor.
Art.

751.

aceptarea,

altei moşteniri.

Moștenitorii care dobândesc o moştenire prin transmisiune trebue să raporteze conform Art. 751, toate liberalităţile ce ar fi
primit acela, care le-a transmis succesiunea, dacă el are calitatea,
de descendent (Art. 751), şi dacă n'a fost scutit de raport, ear
nu liberalităţile pe care ei le-ar fi primit de la primul defunct,
căci ei moștenesc numai pe acela care le transmite moștenirea în
a cărui patrimoniu se găsește celaltă moştenire, ear nu pe acela
a cărui avere o dobândesc prin transmisiune. (Vedi Art. 918 cod.
Calimach şi înfră, esplic. Art. 757.) 2) Nu este deci esact de a
se dice, după cum face Toullier (II. 188) şi Duranton (VI. 406)
că moştenirea prin transmisiune ar fi un mod aparte de a moşteni.

(Comp. Laurent. IX. 70. Arntz. II. 1383. Mareade. III. 211.)
Art. 693.

Plata, a două
tacse de înregistrare.

Moștenitorii aceluia, care transmite o moștenire continuând persoana autorului lor, formează o singură persoană, de unde resultă
că el nu pot să iee de cât o singură hotărire în privinţa întregei
moşteniră transmise.
Unii n'ar putea deci să primească moştenirea, ear alții s'o lepede, pentru că nici autorul lor w'arfi putut so
primească numai în parte. (Vedi supră, p. 306, nota. 4.) Dacă acel care
transmite o moştenire are deci mai mulţi moștenitori care nu se
1) Mousrlon. IL. 228. Arniz. II. 1383. Laurent. IX. 70. Demante. III,
102 bis, II.—Moştenitorii aceluia care ar fi murit fără a'şi arăta
socotința sa în privința moştenirei cuvenită lui perd dreptul de a
primi sau de a lepăda acea moștenire prin renunţarea la moştenirea
defunctului în a cărui patrimoniu se găsea acel drept. Arntz. IL. 1383.
2
) Mourlon. II. 230. Arntz. II. 1383. Vedi supră, p. 324, nota 3.— În asemene caz, se vor plăti deci două tacse de înregistrare, căci esistă
două strămutări de proprietate. Pentru a nu plăti două tacse, moş-

tenitorul acelui care ar fi murit fără a-și arăta socotinţa sa, ar
putea însă, dacă ar fi în grad succesibil cu primul defunct, să renunţe în numele

acelui care ar fi murit

în privința moștenirei ce
moștenire în numele seu
se poate vedea în acest
nullus videtur dolo facere,

fără a lua nici o hotărire

i sar fi cuvenit, şi să primească acea,
propriu. Demolombe. XIV. 343 bis. Nu
fapt o fraudă la legea timbrului, căci:
qui suo jure utitur. (IL. 55. Dig. Lib. 50.

Tit. 17.) Comp. Cas. Fr, D. P. 49. 1. 132. D. P. 54. 1. 157.

DESPRE SUCCESIUNI.—ART,

înţeleg în privinţa

692, 693,

acceptaţiunei sau lepădărei
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ei, 1) această moste-

nire va fi acceptată sub beneficii de inventar. ?) (Art. 693.) Aceasta este o escepțiune la Art. 686, după care nimene nu poate
fi moştenitor în contra voinţei sale (Vegi supră, p. 307.)
Această

disposiţie

care

a voit să curme

o dată pentru tot-dea-

una cu dreptul vechiii francez (vedi nota 2), conferă, ce e dreptul, moștenitorilor avantajul de a plăţi datorille numai pănă la
concurenţa valorei bunurilor primite (Art. 713), insă ea este nedreaptă pe de altă parte, căci acel care transmite moştenirea a
„putut să primească un dar de la primul defunct (ascendentul seu)
fără dispensă de raport, dar care va trebui să fi raportat conform
Art, 751 de cătră acei cărora moştenirea a fost transmisă.2) (Vedi

')

)

Critica Art.
693,

Art. 693 ar fi aplicabil, chiar dacă numai unul din moștenitori ar
voi să primească moștenirea, cu toate că toţi ceilalți, ori cât de
mulți i-am presupune, ar fi pentru renunțare. Demolombe. XV. 351.
— Aceeași soluțiune ar fi adevărată când între moștenitori ar fi un
minor

sau

un interdis. Demolombe.

XV.

Zoco ct.

La Romani, din contra, fie care moștenitor era liber de a primi Dreptul Rosau de a lepăda moștenirea pentru partea sa: ut alter eorum man şi cod.
partem

suam

adquirat,

alter

repudiet.

(L.

38,

Pr.

Dig.

Lib.

30,

Malian.

partea 1), soluţiune care se vede admisă şi prin Art. 940 din codul Italian. Unii puteaii să primească sub beneficii de inventar,
ear alţii pur și simplu:

„Unicuique

bcei,

contemnere

hac, que pro

se întroducta sunt.“ (L, 41. Dig. Lib. 4. Tit. 4.)
În dreptul vechiii francez, la caz de neînțelegere între moşte- Dreptul venitoii asupra primirei sau lepădărei moştenirei, judecătorii aveau Chi irâncez.
a decide

dacă

și cum

trebuea

să

se

primească

moștenirea,

după

„interesul defunctului care transmitea moştenirea, ceea ce era, absurd,
căci el fiind mort, nu mai putea să fie vorba de interesul seu, ci
de interesul moștenitorilor sei.

Intervenția tribunalelor față cu noul

dactat,

:)

nu mai

este deci astădi

cu

tecst,

cum se află el re-

putință.

Laurent.

Contră. Demante. III. 102 bis, V. Demolombe.
Pentru

a înlătura, acest

inconvenient,

IX.

376.—

XIV. 352.

unii autori

nesocotind

tecs-

tul espres al legei, care nu face nici o distincţiune, susţin că moştenitorii care ar voi să primească moștenirea nu pot să impue prin
fapta lor obligaţia vaportului acelora care n'ar voi s'o primească.
Vedi în acest sens: Demante. III. 102 bis, III. Belost-Jolimont asupra lui Chabot, Art. 782. Duvanton. VI. 411. Delvincourt.—
on
tră. Laurent. IX. 375. Arntz. II. 1384. Demolombe. XIV. 349. Mowlon. Il. 229.—Duranton (loco cil.) intemeindu-se pe Art. 998, (ice
că moștenitorul care va cere acceptațiunea va trebui să despăgubească pe moștenitorii sei care prin această acceptaţiune ar fi fost
supuși la raport; acest autor uită însă că Art. 998 prevede o
daună causată fără drept (damnum sine jure factum) şi acel care
usează de dreptul seu nu comite niei o daună. (L. 55. Dig. Lib.
50. Tit. 17.) Vedi supră, p. 326, nota 2, în fine.—Moștenitorul care

ar fi acceptat moștenirea

obligând astfel pe

la facerea raportului ar putea

fi responsabil

când ar fi esistat dol din partea lui, adecă

ceilalți comoștenitori

de daune

numai atunci

când el s'ar fi înțeles
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

III.—TIT.

1.—CAP.

V.—S-a

1.—ART.

688.

supră, p. 326.) Mult, mai logic este deci codul Italian (Art. 940),

care reproducând teoria Romană, permite fie cărui moştenitor de
a primi sau de a lepăda moştenirea, după cum îl va povăţui interesul.
Despre

efectele

acceptaţiunei.

Art, 688.—Efectul acceptaţiunei (fie ea espresă

pănă la diua deschiderei
Art, 777 C. Fr.)

succesiunei.

(Art. 653,

sau tacită) se sue

696, 699,

701

C.C.

Acceptaţiunea avea o mare însemnătate la Romani, unde moştenitorul exiraneus nu dobândea moştenirea de cât prin adiţiune, !)
(eundo ad. hereditatem). Astădi însă, descendenţii şi ascendenţii
dobândesc atât proprietatea cât şi posesiunea (Art. 653), ear ceiJalţă moştenitori numai proprietatea în virtutea legei, fără nici o
manifestaţie a voinţei lor, şi chiar fară ştirea lor, aşa în cât toţi
moştenitorii, chiar și acei neregulaţi, fiind proprietari prin efectul
legei încă din momentul deschidere moştenirei (vegi supră, p.
229), acceptaţiunea nu poate să le confere ceea ce era de mai
înainte în patrimoniul lor. Moştenitorul care acceptă moştenirea,
fie chiar sub beneficii de inventar, ?) confirmă deci translaţiunea
proprietăței care sa îndeplinit în virtutea legei, în cât el perde
dreptul de a mai renunța la moștenire și remâne moştenitor irevocabil. 5) Semel heres, semper heres. Art. 688, care este o remăin mod fraudulos cu moștenitorii celeilalte moşteniri cărora raportul este folositor: fraus omnia corrumpit, Vedi Demolombe. XIV.
349, în fine. Laurent. IX. 375. Mareade. III. 214. Ducaurroy. IL.
275. Mourlon. Il. 229. Arntz. [I. 1384.

1)

Vedi

supră,p.

232,

nota

2 şi p. 304,

nota 2.—De

la deschidere

și

pănă la acceptare, moștenirea era fără stăpân (hereditas jacens), ceea
ce făcea

că, în acest interval,

unii o considerau

rală. Vedi supră, p. 222, tecst şi nota 3.

ca

Așa fiind

persoană

mo-

lucrurile, de

sigur că trebuea un tecst espres spre a se putea privi prin ficțiune pe moștenitorul care accepta, ca proprietar încă din momen-

tul deschiderei succesiunei, și în adevăr sunt mai multe tecste care

emit acest princip: „Heres quandoque, adeundo hereditatem, jam
tunc d morte successisse defuncto intellegitur.* (L. 54. Dig. Lib. 29.
Tit. 2). Vedi şi L. 138, Pr. Dig. Lib. 50. Tit. 17, unde se dice:
„Omnis hereditas, quamuis postea adeatur, tamen cum tempore mortis continuatur.“ Comp. şi L. 193, Dig. loco cit. „Intrarea în moşte-

nire, ori şi când

se va face,

dice Art.

1025

se socotește din vremea morței lăsătorului de
Art. 701 şi 1024 din același cod.

din

codul

moștenire.“

Calimach,

Vegi și

*) Laurent. X. 111. Demolombe. XV. 208. Vegi și înfră, esplie. A. 713.
3)

Vegl supră, pag. 305, tecst şi nota 1 și pag. 306. S'a dis că acceptarea moștenirei este un quasi-contract în virtutea căruia acel
chiemat la moștenire se obligă personal a . plăţi cu bunurile sale
pe toți creditorii şi legatarii moștenirei (Duranton. VI. 390 şi Curtea din Caen. Râpert. Dalloz. Contrat de mariage, 3539, nota 1,2%
espece), însă această părere este inadmisibilă, căci moștenitorul este
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329

șiță a principiilor romane în privința adiţiunei de ereditate relativă la moştenitorii voluntari sau extramei, nu este deci de nici
un folos în dreptul actual, şi soluţiunea ar fi aceeași, chiar dacă
el nar esista în cod, căci retroactivitatea, calităţei de moștenitor
nu resultă din acceptaţiune, ci din natura însăși a calităţei sale,
din necesitatea

continuaţiunei

persoanei defunctului?)

şi din prin-

cipiul: semel heres, semper heres. (Arntz. IL. 1398.)

Cu toate aceste, este un caz particular în care Art. 688 este Casul in care accepta-

folositor,și anume, în casul Art. 701, când moștenitorul, după ce

a devenit străin de moștenire prin renunțare, o acceptă, ceea ce
el poate să facă de câte ori prescripţia nu sa îndeplinit în con-

tra lui şi moștenirea n'a fost primită de alţii, căci, în acest caz,

acceptaţiunea

nu

are numai

tatea, de moştenitor,
lui care

o perduse

de

efect

de a face

irevocabilă

cali-

ci de a conferi această calitate moștenitoruprin

renunțare. 2) In casul art.

701

însă,

ac-

ceptarea moștenitorului, după ce renunțase mai întăi, nu are e„fect retroactiv pănă în diua deschiderei moştenire, fiind că MOŞtenitorul trebue să respecte toate drepturile câştigate de cei de
al treile asupra bunurilor moștenirei, Art. 701 constitue deci o
escepțiune

la principiul

că acceptarea

îşi produce

la deschiderea moștenirei. (Demolombe. XV. 67.)
Casuri în care acceptarea

efectele sale de

este revoecabilă.

Art. 694.—Majorele nu poate şă'și atace acceptațiunea espresă sau
tacită a unei succesiuni de cât în casul când această acceptaţiune afost

obligat îpso jure, în virtutea, legei, înainte de a

voinţă,

și chiar de ar fi în imposibilitate

manifesta ori ce

de a, consimţi

pentru

că

par avea cunoștință despre deschiderea moștenirei. Laurent. IX.
346, în medio. Comp. şi Demolombe. XIV. 507.
*) Din principiul că moștenitorul continuă persoana defunctului re-

sultă contusiunea ambelor patrimonii, dacă moștenirea

a fost pri-

mită pur şi simplu, ear nu sub beneficii de inventar (Art, 713), ceea
ce face că toate drepturile personale sau reale ce moștenitorul avea în contra defunctului sau asupra bunurilor sale sunt stânse
prin confusiune. (Art. 557, 638, 1048, 1154, 1680.) Marcade. III,

=

256.

Demolombe.

XIV.

512,

513. liaurent. LX.

348.

O altă conse-

cință a confusiunei patrimoniilor este că creditorii defunctului devin creditorii moștenitorului, garanţia ce ei o aveau asupra bunurilor defunctului confundându-se cu garanţia nouă pe'care ei o dobândesc asupra bunurilor moștenitorului, ceea ce poate fi dăunător
pentru dânșii, dacă moștenitorul are mai multe datorii de cât avere.
Comp. Marcad6. III. 202. Arntz. II. 1398. Mourlon. 11. 207. Nu
este însă de credut că Art.

688. să

fi avut în

vedere

numai

a-

ceastă ipoteză escepţională.
Ducaurroy. IL. 566. Este deci mult
mai probabil că acest tecst este o remăşiță a principiilor dreptu-

lui

roman,

unde

el avea

rațiune
de a

ave rațiunea de a fi şi astadi.)

fi.

(Comp.

Art.

696,

care

rea conferă.
calitatea, de
moștenitor
Art. 701.

CODUL
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CIVIL.—CARTEA

III.—TIT. .—CAP. V.—S-a, |.—ART, 694.

urmarea unei viclenii ce s'a întrebuințat în privința-i. El nu poate
reclama în contra acceptațiuneă *) pentru cuvinte de vătămare (lesiune)
de cât în casul în care succesiunea ar fi absorbită şi micşorată cu mai
mult de jumătate, prin descoperirea unui testament necunoscut în momentul acceptaţiunei. (Art. 405, 434, 798, 953 urm. 960, 1157 urm. 1165,

1512 C. C. Art. 783 C. Fr.)

In princip, acceptaţiunea unei moșteniri este irevocabilă, şi acel care a primit-o nu mai poate reveni asupra acceptaţiunei sale,

remănend, bun moștenitor, după cum
IV, cap. 3 din codul Caragea. (Vedi
Prin escepţiune însă, moștenitorul,
representanţii şi chiar, creditorii sei
larea acceptaţiunei esprese sau tacite
şi pe calea de escepţiune (Demolombe.
cută pur şi simplu sau sub beneficiii de
Deosebire
de redacție
de la codul
francez.

se esprimă Art. 10, partea
supră, p. 306, nota 1.)
fie el major sau minor,?) sau
(Arţ. 974) pot să ceară anuatât pe calea de acţiune, cât
XIV. 556), fie că ea a fost făinventar,5) în caz când această,

1 Cuvintele în contra acceptațiunei care se văd în tecstul nostru, nu .
“se văd în teestul corespundător francez, ci numai cuvântul reclamare, de unde Duranton (VI. 456 și Delvincourt) au tras conclusiunea că, în caz de descoperirea unui testament, moștenitorul nu
poate cere anularea acceptaţiunei ca pentru dol, ci numai scutirea
de plata legatelor (comp. Art. 942 $ 3 cod. Italian), părere însă
care cu drept cuvânt se vede respinsă de majoritatea autorilor. Vegi
Demolombe. XIV. 560. Arntz. II. 1411. Marcad6. III. 222. Lanoi,
această controversă nu mai poate să aibă loc, fiind că teestul nostru

vorbeşte anume de reclamațiune în contra acceptațiunei.

Art. 694 este
aplicabil minorilor şi
celorlalți incapabili.
Controversă.

:)

Legea

vorbeşte

numai

de majo:t

pentru

a arăta

că causele

de a-

nulare prevădute de Art. 694 sunt singurile care pot fi invocate
de denşii, pe când minorii şi ceilalți incapabili mai pot încă in-

voca şi incapacitatea lor.

Astfel dar, deși tecstul

vorbeşte numai

de majori, nu mai remâne nici o îndoeală că atât minorii cât şi
ceilalţi incapabili pot să ceară anularea acceptaţiunei pentru cuusele prevădute de Art. 694. Minorii, interdişii, femeile măritate şi
acei puși sub un consilii judeciar mai pot încă să atace acceptaţiunea
făcută de dânşii sau de acei în drept fără formele legale, independent -de ori ce lesiune, ear pe de altă parte, incapabilil mai pot pro-

pune anularea acceptațiunei pentru simplă lesiune, dacă toate formalităţile prescrise de lege au fost păzite. Comp. -Arntz. IL. 1401,
1402. Mourlon. Il. 238. Mareade. III. 220. Laurent. IX. 355, 362.
Aubry et Rau. V. $ 611, p. 153. Ducaurroy. II. p. 392. Belost-Jolimont, asupra lui Chabot, Art 783.—Contrâ.—Chabot (asupra Art.
783, No. 1) şi Poujol (Art. 783), după care anularea din partea mi-

norilor și a interdișilor pentru causele prevădute de

Art. 694 ar

fi lipsită de interes, fiind că acceptarea în privința lor nu poate
să aibă loc de cât sub beneficiii de inventar. (Art. 405, 454.) Această părere este însă greşită, pentru că chiar acceptarea beneficiavă poate

să fie dăunătoare

incapabililor,

din

causa

obligaţiunei

de a raporta darul ce ei ar fi primit fără dispensă de raport (Art,
151) şi din causa sarcinei de a administra ce impune acceptarea.
5) Marcad6. II. 214. Demolombe. XIV. 550. Belost-Jolimont, asupra,

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 694.
acceptaţiune
953, 960) )
comoștenitor
151), fie de
chiar

|
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ar fi fost urmarea unei viclenii sau a unui dol (Art.
ce sar fi întrebuințat în privinţa-i, fie de cătră un
care ar avea interes ca să se facă raportul (Art.
cătră un creditor al moştenirei, sau de un legatar, fie

de cătră

o a

treia persoană

neinteresată

în

causă,

2) căci

lui Chabot, la Art. 783.——In adevăr, de și acceptaţiunea beneficiară
face ca moștenitorul să nu plătească datoriile de cât pănă la concurența valorei bunurilor

primite

(Art.

713), totuși

această accep-

taţiune îl supune la raport (Art. 751) şi'i impune sarcina de a administra

')

moştenirea,

ceea

ce poate

să'i atragă o mare respundere.

Comp, şi supră, p. 330, nota 2, în fine.
Dolul sau manoperele viclene, pentru a fi o causă de anulare, trebue să fie de așa natură în cât, fără dânsele, acceptaţiunea să nu
fi putut avea loc. (Art. 960.)—Dolul sau viclenia va consista în
specie în a face pe

moştenitor

să creads

că

activul e

mult

mai

mare de cât pasivul. Demolombe. XIV. 537. Ducaurroy. IL. 577.
La Romani, majorul nu putea să ceară anularea acceptațiunei
sale esprese sau tacite de cât în caz când ea ar fi fost stoarsă
prin amenințări (metus causa) (L. 85. Dig. Lib, 29. Tit. 2), de frică,
după cum se esprimă Art. 1033 din codul Calimach. Dolul prac-

ticat în contra lui nu dădea

Dol.

Dreptul Rori! Și drepArt. 1033 şi
1047 cod.

loc de cât la o acţiune in daune în Calimach.

contra autorului manoperelor frauduloase, ceea ce se vede admis
şi prt. 1047 din codul Calimach. „75 qui decepit aliquem, ut hereditaten non idoneam adiret, de dolo tenebitur.* (|. 40. Dig. Lib.
4. Tit. 3, de dolo malo.) „Dacă amăgitorul va fi creditor
a mortului,
adaogă Art. 1047 din codul Calimach, acel amăgit are împrotiva
lui întimpinarea vicleșugului, adecă ca să nui plătească datoria
mortului din ale sale, și cu paguba sa.“ „Tune enim sufficit contra

eum doli ali eaceptio.“ (L. 40. Dig. lco cil.)
Deşi legea nu vorbește de violență (Art. 955 urm.), totuşi nu Violenţă.
mai remâne nici o îndoeală că ea va fi o causă de anulare a ac- Art. 955 urm.
ceptațiunei,

pentru

că autorul

ei este

de

rea

credință:

metus în

se doliu recipit. (Comp. L. 4 $ 33. Dig. Lib. 44. Tit. 4.) Demolombe. XIV. 536. Laurent. IX. 357. Demante. II. 103. Arntz. II:
1404. Mourlan. IL. 233. Aubry et Rau. V. $ 611, nota 48. Ducaurroy. Il. 577. Maread6. III. 219. Toullier. D. II. (partea 11.) 325.—Art.
942 din codul Italian prevede anume violența ca causă de anulare,
ear Art,

1033

din codul Calimach

prevede

că

cine-va poate

să se

lepede de moștenirea care au primit'o din vederată silă şi frică,
căci cele făcute din vederată silă şi frică nu au nici o tărie. Comp.
L. 21 $ 5. Dig. Lib. 4. Tit. 2 şi L. 85. Dig. Lib. 29. Tit. 2, unde
se qlice:

)

„Si metus

causa

adeat aliquis hereditatem : fiet, ut quia. în-

vitus heres existat, detur abstinendi facultas.“
Cât pentru eroarea, care nu produce nulitatea de cât atunci Eroare. Art.
când cade asupra obiectului convenţiunei (Art. 954), ea se con5%
tundă cu lesiuuea reală sau eventuală, care ar resulta din descoperirea unui testament necunoscut în momentul acceptaţiunei, pentru că substanța moștenirei este tocmai câtimea averei de moştenire. Marcad6. III. 219. Demolombe. XIV. 535. Laurent. IX. 356.
Ducaurroy. II. 576. Mourlon. Il. 234. Demante. III. 103.
Art, 960, după care dolul, în materie de convenţiuni, nu este o
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CODUL

CIVIL.— CARTEA

IIl.—TIT.

acceptarea, moștenirei trebue

sercitată. (Art. 686.)
Anularea acceptaţiunei
penţru lesiune. Origina
acestei escepțiuni.

Acceptaţiunea
de lesiune

sau

L—CAP.

V.—S-a I.—ART.

694.

să fie resultatul unei voinţi liber e-

nu putea in princip să fie anulată pentru
de vătămare,

după

cum

se

esprimă

Art.

causă

694,

fie

vorba de un moştenitor major (Art. 1165) sau de un minor. (Comp.
Art. 1157 urm.) Acesta era principiul admis in proiectul codului francez comunicat tribunalelor, care nu prevedea de cât anu:
larea pentru dol. Tribunalul de casaţiune a cerut însă ca să se
facă două escepţii la acest prineip pentru casul când activul MOŞtenirei ar fi fost micşorat cu mai mult de jumătate: 1% prin descoperirea unui testament necunoscut in momentul acceptaţiunei şi
2

prin

anularea unor

acte

neatacate

în

momentul

acceptaţiunei.

(Demolombe. XIV. 540. Arntz. II. 1405. Ducaurroy. Il. 579.) Consiliul de stat însă admițând în parte observaţiunile tribunalului de

casaţiune, care se intemeieau pe o jurisprudenţă constantă, a introdus o singură escepţiune la acest princip.!) După tecstul actual,
moștenitorul major şi chiar minor ?) poate să ceară anularea accepNeaplicarea,
Art. 960 în
specie. Controversă,.

causă de nulitate de cât atunci când a fost întrebuințat de cătră
una din părțile contractante, nu este deci aplicabil în specie, pentru că acceptațiunea moştenirei este un act unilateral unde nu esistă două părți contractante. Prin urmare, dolul practicat de ori
şi cine, fie chiar şi de o persoană străină, va putea fi propus pentru anularea acceptaţiunei sau a renunțărei. Art. 694 vorbește numa)

Anularea ac-

ceptaţiuuei

nu poate fi
cerută p.
alte cause,
precum descoperiri de
donaţiuni,

vEnslări, esistenţă de
datorii ete.

de dol tocmai

pentru că a înţeles a face o derogaţiune
la prin-

cipiile generale, în specie la Art. 960. Laurent. IX. 354, 470. Demolombe. XIV. 538 și XV. 92. 'Toullier. D. II. (partea II) 336.
Ducaurroy. Il. 577. Aubry et Rau. V.$ 611,p. 151 și nota 47. Arntz.
II. 1403. Mourlon. Il. 232. Marcadâ. III. 216. Belost-Jolimont asupra lui Chabot, Art. 783, observ. 3. Comp. şi Tribun. Ilfov. Dreptul
pe 1889, No. 59.—Contră. Chabot, loco cit. Malpel. Succes. 196, nota,
1 şi Delvincourt, după care dolul esercitat de cătră un al 3-le fără
nici o complicitate cu creditorii, legatrii sau comoștenitorii n'ar
putea aduce anularea acceptaţiunei, părere care este inadmisibilă.
1) Disposiţia, Art. 694 fiind escepţională, este deci de strictă interpretare,

de unde

urmează

că

anularea

acceptațiunei

minor.

fi

pentru că toate aceste înstrăinări au pututfi cunoscute de moşteni-

tor. Mourlon.

II. 235.

Laurent.

IX. 358, 363.

Demolombe. XIV.

urm. Mareade. III. 217. Ducaurroy. II. 578. Duranton.

Moștenitor

nu poate

cerută pentru altă causă (Curtea din Bucureşti, Dreptul pe 1889,
No. 66), de esemplu, pentru descoperirea de datorii contractate de
defunct, improvisis debitis (L. 22. Pr. Cod. Lib. 6. Tit. 30), sau de
înstrăinări consimţite de dânsul în timpul vieţei sale, fie cu titlu
oneros (vângări, schimb, transacțiune), fi cu titlu gratuit (donaţiuni),
540

VI. 459. In

privința datoriilor, vedi însă şi înfră, p. 334, nota 1, la fine.

*) De şi tecstul nu vorbeşte de cât de majori, totuşi nu mai remâne nici
o îndoeală că acest drept îl au şi minorii, căci n'a putut să între
în gândul legiuitorului de a lipsi pe minori de o protecţiune pe

care el o acordă persoanelor capabile. Tecstul vorbeşte numai de

majori pentru a arăta că incapabilii pot, pe lângă aceste cause, să

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 694.
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tațiunei pentru causă de vătămare sau de lesiune !) (Art. 1157)
în casul când activul *) succesiunei ar fi fost absorbit sau micșorat
cu

mai

mult

de jumătate

prin

invoace și incapacitatea

descoperirea

lor.

Comp.

unui

Laurent.

testament 5) ne-

LX.

362.

Arntz. II.

1402. Demolombe. XIV. 534. Vegi şi supră, p. 330, nota 2.
Naște însă întrebarea : ce a înțeles legiuitorul prin cuvântul vătă- ltălesul cu-

mare —.sau lesiune? Este vorba în specie de o micşorare a patri- Seutuluă Vă
.
Ă
„
tămare. Conmoniului personal ce moștenitorul posedaDeînaintea acceptaţiunei,
“roversă,
sau numai de o micşorare a câștigului ce el ar fi dobândit, dacă
testamentul n'ar fi avut ființă, căci cuvântul lesiune poate fi luat
și într'un

Art.

sens şi în altul? (Comp.

1157, 1158,

1512.)

După

unii, cuvântul vătămare este luat in sensul întăi, adecă în înțelesul

seu jurdic, de unde se deduce că acceptaţiunea unei moşteniri nu

poate fi anulată de
mică

cât

când

atunci

averea de

de cât legaturile şi datoriile, în cât

moştenire

e mai

prin

accep-

moştenitorul

tațiune a perdut în loc de a câştiga ceva. Demolombe. XIV. 548,
549.—După alţii, Art. 694 ar fi luât cuvântul de vătămare în
sensul vulgar de lipsă de câștig. Arntz. II. 1407. Laurent. LX.
358, 360. Comp. asupra acestei controverse: Bonachi. III. p. 124.
Mareade. III. 217, 218. Mourlon. II. 236 urm. Ducaurroy. Il. 578-

cestiune

581. Această cestiune atârnă însă de o altă

vom

ocupa

mai

târdiii, și anume,

de acea

de

a

de care ne

se ști dacă Moș-

tenitorul trebue să respundă legatele ultra vires sau numai intra
vires emolumenti. (Vedi esplic. Art. 902.)
Art. 694 nefăcând nici o distinețiune între aceptaţiunea pură
şi simplă și acea beneficiară, nu mai remâne nici o îndoeală că și
acceptarea făcută sub beneficii de inventar va putea fi anulată de
câte ori activul moştenirei va fi absorbit sau micşorat cu mai mult
de jumătate prin descoperirea unui testament necunoscut de acceptant. Marcadă. [Il. 218. Arntz. Il. 1407.
,
9) Prin cuvântul succesiune întrebuințat de Art. 694, mai toţi auto- Prin succe-

rii înţeleg activul brut, adecă întreaga moștenire, atât activul cât:teloge act.
şi pasivul.

Demolombe

XIV.

551.

Duranton.

VI. 461.

Mourlon.

IL.”

val net.

239.—Laurent (IX. 359) susţine însă că e vorba în specie de activul Controversă.
nel (deducto cere alieno), ceea ce mi se pare mult mai logic, căci
prin succesiune înțelegându-se bunurile care o compun, prin bunuri
se înțelege ceea ce remâne după deducerea datoriilor. Astfel, dacă,

activul e de 100,000 lei și pasivul de 60,000, activul brut e de
100,000 lei, ear activul net de 40,000 lei, așa în cât, după părerea

0)

generală, legatul pentru a fi o causă de anulare va trebui să întreacă suma, de 50,000 lei, ear după părerea noastră, va fi de ajuns ca el să întreacă numai 20,000 lei.

Un testament poate să cuprindă legate universale (Art. 888 urm.),
sau cu titlu universal (a unei fracțiuni de moșteniri) (Art. 894),

sau legate particulare ori singulare. (Art. 899 urm.)—Legatele singulare sau particulare pot în tot-deauna să vatăme pe moștenitor,
fiind că legatarul singular sau particular nu' contribue la plata da-

toriilor (Art. 775, 909), in

cât

asemene

legat

micşorează

numai

activul fără a micșora și pasivul. Vedi Demolombe. XIV. 552. Lau-

rent. LX. 361. Cât pentru celelalte legate, cestiunea este controversată: unil dintr'acei care ieu cuvântul vătămare sau lesiune în
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CODUL

CIVIL.—OCARTEA.

II.—TIT. 1—CAP.

V.—S-a L—ART. 694.

cunoscut moștenitorului care a acceptat moştenirea. t)
Moștenitorul care propune esistența dolului, a violenţei sau a
lesiunei va trebui să dovedească propunerea sa (Art. 1169), şi
prudenţa îi recomandă de a pune pe toţi acei interesaţi în causă,
precum legatarii, creditorii etc. spre a dobândi o hotărire oposa-

bilă tuturora. 2) (Art. 1201.) .

înţelesul seu juridic, susțin că legatele universale şi acele cu titlu
universal nu pot să vatăme pe moștenitori, pentru că atât legata-

rii universali cât și acel cu titlu universal contribuese la plata da-

toriilor (Art. 775, 893, 896) (Demolombe. XIV. 552. Duranton. VI.
461); ear alţii admit posibilitatea unei lesiuni. Comp. Demante. III.
103 bis, IV. Marcad. III. 217, care revine asupra primei sale opiniuni. Vegi și Mourlon. II. 537, care face o distincţiune.—După
acei care ieu cuvântul vătămare sau lesiune în înțelesul seu vulgar de lipsă de câștig, numai legatul cu titlu universal, nu însă și
acel universal poate fi vătămător. Vedi Laurent. IX. 361.

Deci, dacă moștenitorul a avut cunoștință, în momentul acceptaţiu-

nej, de esistența

testamentului,

el nu

va putea

cere

ceptațiunei sale, chiar dacă el n'a avut cunoștință de

acelui testament.

Demolombe.

XIV.

546.

Laurent.

asupra Art. 783, No. 6.—Moștenitorul care va
mentul descoperit îi era necunoscut

" Dreptul

man.

anularea

IX.

ac-

cuprinderea
359. Chabot,

pretinde că testa-

în momentul

acceptațiunei, va

trebui să dovedească afirmaţiunea sa. (Art. 1169.) Demolombe. XIV.
547. Duranton. VI. 457. „Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui
negat.“ L. 2. Dig. Lib. 22. Tit. 3, de probationibus et presumtionibus.
La Romani, nimine nu putea să fie restituit prin descoperirea

Ro-

unui

testament,

fiind că moștenitorul

instituit însărcinat

cu legate,

putea să reţie a patra parte din buuurile care remâneai în urma
plăței datoriilor (guarta falcidia) (L. 1. Pr. Dig. Lib. 35. Tit, 2 şi
6. Cod. Lib, 6. Tit. 5, ad legem falcidiam. Veil însă Instit. $ 5 şi
6. Lib. 2.

Tit. 19, după

care, în unele

casuri,

major de 25 ani putea să revie în contra

moștenitorul

chiar

unei adiţiuni de eredi-

tate, când în urma acestei adițiuni se descoperise datorii conside-

rabile (grande es alienum) necunoscute în momentul adițiunei,
disposițiune care a fost generalisată de Justinian. (Vedi tecstele sus

citate din Institute și L. 22 Pr. Cod. Lib.6 Tit. 30, de jure deliberandi )
Real propusese în consiliul de Stat ca, descoperirea de datorii

necunoscute

contractate

de cătră de cujus să poată

servi

de

basă

la anularea acceptaţiunei, însă Troncheta respuns că moștenitorul,
pentru a se pune la adăpost de ori ce primejdie, n'are de cât să

primească moștenirea sub beneficiii de inventar

XIV.

(vedi Demolombe.

541. Laurent. IX. 363), ceea ce nu este tocmai logic, pentru

că și datoriile

pot

ca și legaţele

să fie une

ori necunoscute,

şi le-

giuitorul ar fi trebuit să admită anularea acceptaţiunei de câte ori

2)

se constată în fapt o lesiune. Vedi și supra, p. 332, nota 1.
Demolombe. XIV. 556. Duranton. VL. 467.—Restituirea pentru dol

sau violență își va produce efectele sale și în privinţa creditorilor,

legatarilor sau comoștenitorilor care n'ar fi practicat nici dol, nici

violență. Arntz. IL. 1403. Ducaurroy. Il. 577, în fine. Mass6-Verg6.
II. p. 38, nota 26.

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 694.

|
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Acţiunea în anulare a, acceptaţiunei se va prescrie, după unii, Prescrierea
prin 10 ani, conform Art. 1900 (Demolombe. XIV. 555. Aubry Comes.

et Rau. V. $ 611, p. 155), ear după alţii, prin 30 de ani, con-

form dreptului comun.!) (Art. 1890.) In ori ce caz, prescripția
va începe a curge de la încetarea incapacităţei, de la descoperirea dolului sau de la încetarea violenței, sau, în fine, din diua
aflărei testamentului care era necunoscut în momentul acceptaţiunei. Art.

1900

este deci prin

analogie

tului de plecare a prescripţiunei,

aplicabil în privinţa punc-

pentru că regulele

cuprinse în

acest tecst sunt consecința principiului de echitate care nu permite de a se invoca prescripţia contra acelui ce nu'și are liber-

tatea sa. (Laurent. IX. 362,)
Acţiunea în anulare se poate stânge înainte de a fi prescrisă Confirmarea
prin confirmaţiunea sau ratificațiunea espresă ori tacită a acceprea anularei
taţiunei făcute de cătră moștenitorul capabil in urma descoperirei
dolului sau a testamentului, de esemplu prin o nonă acceptare. 2)
(Argument din Art. 959, 1167 şi 1190.)
Persoanele

care pot cere

anularea

aceeptărei.

Anularea acceptărei poate fi cerută atât de moștenitorul de la preptul ere-

care ea emană, câţ şi de cătră representaţii sei (Art. 974), şi chiar ditorilor de

de cătră creditorii sei personali, prin acţiunea revocatorie sau pau- larea accep-

liană (Art, 975), când el a acceptat
mod fraudulos, o succesiune

cu

impovorată

rea

credință,

de datorii,

ceea

adecă

în prel Art.

ce se va

întâmpla de câte ori moștenitorul va fi de conivenţă cu creditorii
moștenirei sau macar cu unii din ei în dauna creditorilor sei personali. *) Art. 976 nu face nici un obstacol la această soluţiune.
Casuri în care acceptarea

este inesistentă.

Nu trebue să confundăm casurile mai sus arătate în care acceptarea fie espresă sau tacită este numai anulabilă cu casurile în
1)

5)

Arntz. IL. 1410, 1425. Laurent. IX.
III. 221. Vegi şi supră, p. 310.

362. Mourlon. IL. 240.

Mareadă.

Demolombe. XIV 554. Duranton.:
VI. 465. Marcad€. III. 291, în fine.
Actul ce se opune moștenitorului ca confirmare sau ratificare trebue însă să fie o manifestaţiune nouă a voinței sale de a accepta

moştenirea,

ear nu o

urmare

a aceptaţiunei

anterioare,

inilio ins-

pecto. (L. 3 $ 2. Dig. Lib. 4. Tit. 4.) Demolombe, loco cit.
5) Ducaurroy. Il. 591. Duranton. VII. 502, 503. Arntz. II. 1409. Laurent. IX. 364.-Demolombe. XIV. 557. Mareadă. III. 231. Mourlon.
IL. 268. Aubry et Rau. V. $ 611, p. 154, teest şi nota 55. Demante. III. 108 bis, IV. Pont et Rodiăre. Contrat de mar. |. 816.
Comp. L. 3. Pr. Dig. Lib. 42. Tit. 8, şi L.1 95, Dig. Lib. 42.
Tit. 6, de separationibus, care admit în această ipotesă un recurs
estraordinar din partea creditorilor.—Contră. Chabot asupra Art.
"881, No. 2. Troplong. Contra, de mariage. Il. 1500 și 1529.

versă.
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Confirmare,

DESPRE

care
căci
duce
In

SUCCESIUNI.—ART,

694.

acceptarea este nulă de drept, după cum se esprimă Art. 961,
în asemene casuri, acceptaţiunea neavând ființă, nu va pronici un efect. î) (Art. 966.
toate casurile în care acceptarea ar fi inesistentă, ea nu va

putea, fi confirmată,

pentru

că nu

se

poate

confirma

ceea

ce nu

are ființă. Nulitatea sau mai bine dis inesistența actului va putea fi propusă de toate părţile interesate, chiar şi de acela de la
care el emană, și aceasta oră și când, fără a se putea opune pres-

cripţia de 10 ani, nici chiar acea de 30 de ani.?)
Efectele anulărei

acceptaţiunei.

Acceptaţiunea, este, în urma anplărei ei, ca şi cum n'ar fi avut nici
odată ființă şi lucrurile trebuesc puse în starea lor de mai înainte anterioară primirei moștenirei, de unde resultă că moșştenitorul, în urma anulărei acceptaţiunei sale, va putea din nou să lepede moștenirea sau s'o primească fie pur şi simplu, fie sub beneficiii de inventar, căci deşi prin anularea acceptațiunei sale el
a manifestat în deajuns intenţiunea de a nu mai fi moştenitor, totuşi

legea nu admite renunțarea tacită. 5) (Art, 695.)
Acceptaţiunea fiind presupusă

nularea

ei va

atrage

în toate

că

dar chiar şi la caz de descoperirea
1)

Casuri în
care aeceptațiunea este
inesistentă,

Acceptaţiunea va fi nulă

n'a

casurile,

de

avut nici o dată loc, anu

numai

unui testament

drept,

sau

mai bine

în caz

de dol,

(vedi

sapră,

dis

inesistentă,

de câte ori îi va lipsi una diu condiţiile esenţiale fără de care nu

poate

să, esiste acceptare,

nici macar imperfectă sau iregulară,

fel ar fi, de esemplu: 10 acceptaţiunea, unei

moşteniri

Ast-

nedeschisă

încă (Art. 702, 965 și 1926), 20 aceeptaţiunea emanată de la o
persoană nechiemată la moștenire sau care n'ar fi avut cunoștință
fie de deschiderea ei, fie de vocaţiunea sa ereditară; 30 acceptațiunea unei alte moșteniri de cât acea pe care se credea că se

primește

în realitate,

căci, în asemene

caz, ar esista

eroare asupra

identităţei însuși a obiectului, în pso corpore vei. Nu este deci
esact de a se dice, după cum fac Arntz. (IL. 1408) şi Aubry et
Rau (V. $ 611, p. 152) că, în acest din urmă caz, acceptarea ar
fi numai anulabilă, pentru că, în asemene caz, esistă lipsă totală
de voinţă din partea primitorului moştenirei. Comp. Laurent. LX.

350, 356. Demolombe, XIV.

Bonachi.

III. p. 119.

Comp.

531 și XV. 93. Ducaurroy. Il. 576.

şi Tom.

1 al lucrărei noastre, partea II,

p. 46, în privinţa teoriei asupra actelor inesistente şi anulabile.
2) Comp. Laurent. IX. 464 urm. Cas. Fr. Repent. Dalloz. Succession. 621, 40.

3)

Mourlon.

IX. 365.

IL. 241. Arntz.

IL

1411. Demolombe.

EL nu va mai avea însă

primi moştenirea dacă au

XIV.

dreptul dea

trecut 30 de

559.

Laurent.

lepăda sau de a

ani de la deschiderea ei.

(Art. 700.) Laurent. IX. 365.—Contră. Demolombe. loco cit, și
Aubry et Rau. V.$ 611, p. 155, și 156, după care, moștenitorul care ar
fi anulat acceptarea, sa, anterioară, ar putea din nou s'o primească,
chiar dacă ar fi trecut 30 de ani de la deschiderea ei.

DESPRE

SUCCESIUNI.—ART.

694, 695.
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p. 330, nota 1), nulitatea actelor care au fost, urmarea et.
urmare,

moștenitorul

Prin

care, în urma, anulărei acceptaţiunei sale, n'ar

primi moştenirea, din nou va întoarce comoştenitorilor sei sau moştenitorilor din clasa următoare tot ce primise în calităte de moştenitor,
jure heredis, având dreptul de a cere restituirea raporturilor ce

ar fi făcut sau a datoriilor ori a legatelor ce ar fi plătit. (Lau-

rent. IX. 368. Demolombe. XIV. 562 urm.) In privința actelor
de înstrăinare ce el ar fi făcut în calitate de moștenitor, înaintea,
anulărei acceptaţiunei, el n'a avut nici un drept de a le face,
dacă renunță la moștenire, pentru că moştenitorul care renunţă
se consideră că n'a fost nici odată moştenitor. 1) (Art. 696.)
Moștenitorul care, în urma anulărei aceptaţiunei sale pure şi

simple, ar fi primit

din nou

moștenirea,

însă

de astă dată sub be-

neficiii de inventar, va avea o acţiune în repetiţiune pentru a
cere înapoi ceea ce plătise înainte ca moștenitor pur şi simplu
peste emolumentul seu. (Laurent. IX. 368.)

SEOȚIUNEA 11.
Despre renunţarea

la succesiuni,

- Art. 695.—-Renunţarea la succesiune nu se presupune; ea nu se
poate face de cât la grefa tribunalului de prima instanță a districtului

în care succesiunea

s'a deschis,

şi pe un

registru ţinut

anume

aceasta. (Art. 95, 405 urm, 454, 691-693, 696 urm. 704, 706, 752,pentru
755
C. C.
Art. 63 Pr. Civ. Ant. 784 C. Fr.)
Renunţarea, pe care une ori legiuitorul

o numeşte

repaudiare

Definiţiune,

ința espres manifestată a moștenitorului. ?) Renunţarea nu se pre-

Necesitatea,
unei deelaraţiuni esprese.

(Art. 706) sau lepădare (Art. 692, 693, 700, 724), este actul
prin care moștenitorul declară în mod espres că el înţelege a fi
considerat ca străin de moştenirea ce'i conferă legea.
Renunţarea la o moștenire nu poate să resulte de cât din vo-

supune

deci nici o dată,

renunța la dreptul seu. 3)
1) Laurent. LX.

368.—Vegi

pentru

care actele de instrăinare

că

nimine

nu

se

presupune

insă Troplong, Hypothâgues. II. 467, după
făcute

de moștenitor medio tempore, îna-

inte de anularea acceptațiunei, ar remânea

în tot-deauna valide,

soluțiune care era admisă și la Romani. ([. 22. Dig.
4.) Comp. şi Demolombe. XIV. 569.
-

2). Renunţarea

a,

la o donaţiune

poate

din

contra îi tacită,

Lib, 4, Tit,
pentru

că

Art. 695 nu este aplicabil donațiunilor. Cas. Fr. D. P. 80. 1.319.D.
P. 55. 1.70. D,P.64.2. 97. Aceeași soluţie este admisibilă în pri-

vința renuuțărei la un legat particular, pentru că legatarul particular nu se socotește moştenitor. (Art. 775, 909.) Curtea din Craiova.
Dreptul pe 1888, No. 18. Comp. Cas.Fr.D.P. 60. 1.119.D.P.82.1. 413,
3) Nemo res suas jactare presumitur. Comp. Curtea din București.
22
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-GODUL

Renunțarea,
cu termen,
pro parte

sau conâiţională nu
este cu pu-

tință.

CIVIL.—CARTEA.

Ea trebue să, fie
ca, acceptaţiunea (Art.
persoanelor interesate,
enţi, mijlocul de a se
Renunţarea, ca şi
întreaga moștenire, şi
condițiune, sau numai

UI.—TIT.

1—CAP.

V.—S-a

II.—ART. 695.

în tot-deauna espresă, şi nu poate fi tacită, 1)
689), pentru că legiuitorul a voit să deie
adecă creditorilor şi moștenitorilor subsecuasigura despre esistenţa ei.
acceptaţiunea, trebue făcută pur şi simplu la
nu se poate renunța cu termen sau sub
pro parte, căcă nu se poate pricepe cum

moștenitorul ar represinta pe defunct numai pentru o fracțiune a
bunurilor sale. ?)
(Dreptul pe 1888, No. 72) şi Cas. Rom. S-a I, decisia No. 125 din

24 Martie 1890, punctul 3.
|
Cu toate că acceptarea. poate să fie tacită, totuşi ea nu se presupune nici odată, ca şi renunțarea (Comp. Trib. Brăila sub președința d-lui V. Macri), căci între acceptare și renunțare este o
stare intermediară de abstenţiune şi de inacţiune care e presupusă
pănă

la dovadă

contrarie.

Aubry

et Rau. V $. 613,

nota

6.

Nu este deci esact de a se (ice, după cum fac unil autori (Demolombe. XV. 7. Ducaurroy. Il. 582. Duranton. VI. 469), că acel
chiemat la o moștenire se presupune că o primeşte pănă nu se
leapădă de dânsa, căci nici o presumţie legală nu poate să esiste
fără un anume tecst de lege. Laurent. IX. 427.
Trib. lalomitza și Curtea din Galaţi. Dreptul pe 1886. No. 33. Dreptul
pe 1887, No. 77.——Și sub codul Caragea, renunțarea la moștenire
din partea unor minori frebuea făcută cu știrea judecăţei, ea neputându-se deduce în mod tacit din împrejurările causei. C. Galaţi. loco cf.

Renunţarea poate să fie taciţă numai în casul Art. 700, când moștenitorul a lăsat să

treacă

30

de ani

fără să

primească

lepede moștenirea. Prescrierea dreptului seu îl tace

sau

să

în adevăr

să

devie străin de moștenire, ca și cum el ar fi renunțat. (Vedi esplic.

Art. 700.) In acest sens deci, perderea dreptului de moștenire prin
prescripţie (Art. 700) echivalează cu o renunțare tacită. Laur. IX. 443.
Dreptul Roman şi drepînl vechii

La Romani, din contra, și în vechia noastră legislaţie, renunţarea putea să fie tacită: „Recusari hereditas, non tantum verbis, sed

etiam re potest, et alio quovis judicio voluntatis.“ (L. 95.
Dig. Lib, 29. Tit. 2.) Vedi şi Instit. $ 7. Lib. 2. Tit. 19, unde se
dice: „Sicut autem nuda volunlate extraneus heres fit, îta et con-

Moștenitorul
nu poațte renunţa sub
condițiunea
validităței
liberalităţei.
Art. 752,
Controversă,

ab

hereditate

repellitur.“

Moştenitorul

care renunță

Lepădarea

de

Art. 1034 din covoinţei.“
356, 359. Aubry et
Veţi și suprâ,p.
și Art. 12, partea
nota 1.

poate să oprească

darul, sau să ceară

fi în oposițiune cu drepturile ce legea conferă

creditorilor şi ce-

legatul ce i se făcuse în limitele părţei disponibile (Art. 752), având prin urmare interes a renunța de câte ori liberalitatea ce i
s'a făcut întrece porțiunea disponibilă. Cu toate acestea, el nu va
putea să renunțe sub condiţiune ca liberalitatea să tie validă, căci,
asemene renunțare fiind condițională, va, fi neavenită, ca una ce ar

ea

)

statim

moștenire se face nu numai prin cuvinte, dice
dul Calimach, ci şi prin fapte și alte arătări a
Laurent. LX. 426, 457 urm. Demolombe. XIV.
Rav. V. $ 613, ab smatio. Bonachi. III, p. 128.
306. Comp. Art. 1027, 1037 din codul Calimach
IV, Cap. 3. Cod. Caragea, citate supră, p. 306,

Er

traria destinatione,

DESPRE

SUCCESIUNI. —ART.

695.
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Renunţarea la moștenire fiind un act solemn trebue neapărat

să fie făcută în formele prescrise de Art.

695, căci o renunțare

Formele renanțărei.

făcută în altă formă, fie chiar și prin un act autentie (Laurent. IX.

| 462. Demolombe. XV.

11), n'ar produce nici un efect, şi nulita-

tea ar putea, fi opusă de ori şi cine, chiar şi de acel care a făcut-o.!
Forma sacramentală în care trebue să se facă renunțarea, con-

sistă în o declaraţie la grefa tribunalului judeţului unde sia, deschis moștenirea ?) (Art. 95 şi 695), căci ori ce declaraţie făcută,

aiurea ar fi nulă.

(Demolombe.

ceastă declaraţie se scrie

pe un

XV.

16.

Laurent.

registru ţinut

grefier și se iscăleşte de acel care o face. 3

IX.

462.) A-

ad hoc de cătră

lorlalți moştenitori. Regula după care ori ce renunțare condiţională
este nulă poate să ne conducă la resultate nedrepte în ipotesa de
mai sus; această inichitate este însă consecința principiului necunoscut în dreptul roman, după care nimene nu poate să fie în același timp şi moştenitor şi legatar. Comp. Arntz. II. 1425. Laurent. IX. 457. urm. Demolombe. XV, 95 urm.—Contră. Curtea din
Nimes. D. P. 56. 2. 225. Comp. şi Aubry et Rau. V. $ 613, ab snitio.

') Demolombe. XV. 16 şi 19. Comp. însă Laurent. IX. 462.-—Formele
cerute de lege, adecă declaraţia la grefa
deschis moștenirea, sunt prescrise nu numai

treile, dar chiar şi în privinţa moștenitorilor între dânșii, ceea ce

eslude

renunțarea

prin convenţie,

fie chiar şi

autentică.

Laurent.

IX. 462.—Conird. Maread6. [IL. 224. Arntz. IL. 1417, Aubry et
Rau. V $ 613, p. 166, după care renunțarea între succesibili n'ar
fi supusă la nici o formă specială şi ar putea să resulte din ori
ce act privat sau autentic, și chiar din consimțământul esprimat în
mod tacit. (?) Vedi și Cas. Fr. D. P.75.1. 132. D. P. 46. 1.
331.D.

p. 82.

2. 247,

Această,

părere

este însă

inadmisibilă,

pentru

că,

deși formele renuțărei sunt prescrise în interesul celor de al trei.

lea, totuși legea nu face nici o distincţiune. Este adevărat

că Art.

691 $ 1 și 2 vorbeşte de renunțarea făcută cu plată prin convenţie

în folosul tuturor comoștenitorilor,

fără nici o deosebire,

și de re-

nunțarea făcută prin convenția unora din comoştenitori, fără
nici
0 compensație pentru renunțător, insă asemenea renunțări sunt

improprii

astfel numite,

pentru

că Art.

691

Renunțarea

este un act
tribunalului unde s'a solemn
chiar
în privința celor de al între moște-

declară că ele consti-

tuesc o acceptare a moștenirei. Numai renunțarea gratuită
făcută
de un moștenitor tuturor comoștenitorilor nu implică o acceptare
,
ci constitue o adevărată renunțare, care prin urmare va
trebui
făcută la grefa tribunalului, ear nu prin convenţie espresă
sau tacită. Vedi supră, p. 321, nota 2. Comp. Laurent. IX. 432.
*) O declaraţie făcută la grefa unui alt tribunal de cât
la acel
deschidere! moştenirei ar fi nulă. Laurent. IX. 462, Demolom al
be.
XV. 16. Renunţarea m'are însă numai de cât nevoe să fie
făcută
la
grefa tribunalului; ea poate să fie făcută şi aiurea,
de esempla,
la domiciliul renunţătorului, unde grefierul ar fi transport
at regis-

txul. Demolombe, XV. 17. Laurent. IX. 469. Cas. Pr. D.P.
56. 1,
5. Dacă grefierul nu cunoaște personal pe renunțător,
identitatea
sa se va constata prin unul din mijloacele prevădute
de Art, 13
din legea de la 1886 pentru autentificarea actelor,

*) Dacă declarantul nu ştie a scri, aceasta se va, menţiona de
grefier,

nitori, nu
numai

în

privința celor de al 3-le.
Controversă.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

INl.—TIT.

1.—CAP.

V.—S-a IL.—ART.

695.

Toate aceste formalități sunt prescrise în interesul celor de al
treile, pentru ca ei să poată lua cunoștință cu înlesnire despre
e
renunțare.
Renunţare
Renunţarea
la
o
moștenire,
ca și acceptarea, se poate face prin
prin manda- ,
AR
A
tar.
“imputernicit, legea necerend presența în4 persoană a declarantului,y
după cum o face pentru transcrierea hotăririlor de divorț. (Art.
246 şi 276.) Mandatul însă va trebui să fie special, după cum
prevede anume Art. 1353 din codul Calimach (1008 Austriac)
(comp. Art. 1536 C. C.), fără însă a fi neapărat autentic, ci numai legalisat,!) și procura va remânea anecsată la registru, făcânduse menţiune despre aceasta, ca nu cum-va, la caz de dispariţiune
a procurei, renunțătorul să susție că el n'a dat nimărui mandat

Condiţiuni

ca să renunţe în numele lui. 2)

Mai multe condițiuni sunt neapărate pentru ca renunţarea să

„pentru vali- fie validă :

pier

1” După cum nu se poate accepta o moștenire nedeschisă încă
(vedi sapră, p. 305), tot astfel, nu se poate renunţa la o moştenire
de cât în urma deschiderei ei (Art. 702, 965, 1226), pentru că,
după cum se esprimă Art. 1032 din codul Calimach, asemene
tocmelă suni împrotiva moralului şi pentru aceasta prihănite, care
de multe

ori aduc

şi un

sferşit primejdios.

2% Pentrua putea renunţa la o moştenire deschisă, ca şi pentra a o putea accepta (vedi supră, p. 305), moştenitorul trebue neapărat să aibă cunoştinţă despre deschiderea e! și despre vocațiunea sa ereditară, ?) de unde resultă că ruda din ua grad mai
depărtat

nu

poate

să renunţe

în mod

valid

la moștenire

cât timp

acel chiemat înaintea lui n'a lepădat-o, pentru că nu se poate renunța
la un drept care aparţine altuia. *)

Demolombe. XV. 12.——0 declaraţie scrisă pe o filă volantă sau nesemnată de partea care a făcut-o ar fi nulă. Demol. XV. 16. Laur. IX. 462.
') Laurent. IX. 429. Aubry et Rau. V. $ 613, p. 168, nota 7. Duranton. VI. 412. Demolombe. XV. 14. Mourlon. II. 247. Belost-Jolimont asupra lui Chabot, observ. 2 asupra Art. 784. Hureaux. Revue pratique. T. 17 (an. 1864), p. 160, No. 179.—Contrâ. Chabot.
Art. 784, No. 4, după care procura ar trebui să fie autentică. Comp.
Art. 23, 1781, 1788 C. C., unde legea, cere o procură autentică.

=) Hureaux. Revue pratique. Tom. 17, anul 1864, p. 161. No. 179.

3) Astfel, renunțarea la o moştenire deschisă va fi fâră efect, dacă acel care a făcut-o a credut că defunctul era încă în viață. „Quod
quis, si velit, habere non potest : id repudiare non potesti“ (L. 1174
$ 1. Dig. Lib. 50. Tit. 17.) Vei și L. 23. Dig. Lib, 29. Tit.2,
unde se (ice: „In repudianda hereditate, vel legato, certus esse debet de suo jure, îs qui repudiat.“ Aceasta nu se va întâmpla însă
mai nici odată în practică, pentru că nu se poate pricepe cum moște-

nitorul ar renunța la o moștenire atunci când el nu este sigur de

moartea lui de cujus. Vedi Laurent. IX. 422.
*) Laurent. IX. 421. Toullier D. II; (partea II) 340. Arntz. II.

Pothier. Succes. S-a V. $ 2.—Aceeaşi soluțiune

1413,

este admisibilă ş

]

” DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 695-697.
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3% Pentru a putea renunța la o moştenire trebueşte a nu o

fi acceptat
mai întăi, căci acceptarea este tocmai renunţarea,
la dreptul de a mai putea renunţa. !) (Art. 1037 Cod. Calimach.)

4% Facultatea de a renunţa nu trebue să fie prescrisă. (A. 700.)
5 Moştenitorul nu trebue să fi dat la o parte sau să fi ascuns lucruri de ale moștenirei. (Art. 703.)
6” In fine, renunţarea la moştenire cuprindend o înstrăinare, nu
va fi validă dacă moștenitorul care a făcut-o era incapabil.
Regulele

espuse

în privința moștenitorului

care

acceptă

moștenirea,

sunt deci aplicabile şi moștenitorului care renunță la dânsa. 2)
Când moștenitorul care acceptă are mai multe calități, de e- jar ca
semplu, acea de moștenitor personal și acea de moştenitora unui re se face
alt moştenitor sevârșit din viață după deschiderea moştenirei, el va. renunțarea.
trebui să arăte în ce calitate a înțăles a renunța, căci, în lipsa unei asemene declaraţiuni, se va admite interpretarea cea, mai restrictivă.)
Efectele

renunţărei.

Art. 696.—Eredele ce renunţă e considerat că n'a fost nici o dată
erede. (Art. 688, 699 urm. 752, 1015, 1019 C.C. Art. 785 C. Fr.)
Art. 697.—Partea renunțătorului profită coeredilor sei;î) dacă este
singur, succesiunea trece la gradul 5) următor. (Art. 121, 659 urm. 701,

929 urm. C. C. Art. 786 C. Fr.)
în privinţa acceptaţiunei.

Vedi supră, p. 306, tecst și nota 2.—Contră.

Mourlon. Il. 215 și 245. Demolombe. XIV. 304. Aubry et Rau. V.
$ 610, tecst şi nota 4.—Renunţarea ar fi însă validă, cu toate că
starea civilă a renunțătorului ar fi contestată, dacă moştenirea ar
fi în realitate deferită ucelui care a renunţat. Cas. Fr. D. P.55. 1.228.
1) Laurent. LĂ. 349 şi 423. Vedi și supră, p. 305 tecst și nota 1 şi p. 306.
2) Astfel, epitropul nu va putea renunţa la o moştenire cuvenită minorului sau interdisului (Art. 454) de cât cu autorisarea consiliului de familie (Art. 405 şi 454), și tribunalul nu va putea înlocui
consiliul de familie de cât în casul Art. 367; majori! puși sub un
consiliu judeciar nu vor putea să renunţe fără asistența consiliului
lor (Art. 445, 458), ear femeile măritate, fie chiar și separate de
bunuri, fără autorisarea

barbatului

sau a. justiţiei. (Art. 199 şi 687.)

Comp. Laurent. IX. 425. Demolombe. XIV. 319 urm.— Barbatul nu
poate să renunțe singur, fără consimțământul femeei, pentru că
numai acei investiţi cu un drept pot să renunţe la dânsul. „UnusQuisque suam bonorum possessionem repudiare potest, alienam

non potest.“ (L. 1 $ 1. Dig. Lib. 38. Tit. 9.) Vedi supră, p. 309.
5) Laur.IX. 437. Demol. XV. 9. C. Limoges. Rp. Dalloz. Succes. 662.
*) Această proposiţie cuprinde o inesactitate, căci acel care renunţă Inesactitate

ma fost nică o dată moștenitor (Art. 696) pentru ca partea lui să de tecst.

poată

trece la cineva. Marcade.

III. 226. Arntz,

IL.

1421.

Demo-

lombe. XV. 43, 45. Cu toate aceste, tot astfel se esprimă atât
codul Calimach (Art. 1039), cât şi legile romane. Vedi L. 53 $ 1;
Dig. Lib. 29. Tit. 2—L,.9. Dig. Lib. 38. Tit. 16. Comp. şi L.26$1.
Dig. Lib. 35. Tit. 1 şi Cod. legea unică, $ 10. 6. 51. Vegi înfră, p. 343.
5) In Art. 697 și 698, cuvântul grad este luat în sensul de categorie,
ordine sau clasă. Veci supră, p. 256, nota 3, ad initio.
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Il.—PIT. 1.—CAP. V.—S-a IL.—ART, 696—698.

Art. 698.—Eredele renunțător nu poate fi representat nici o dată;
dacă renunțătorul este singur în gradul seu (adecă în clasa sa), sau

dacă

toți coeredil

sei renunță,

copiii

lor vin la

succesiune

propriului lor drept pentru părți egale. (Art. 658, 664 urm.
Art,

Efectul retrocativ al

în

787 C. Fr.)

Moştenitorul

virtutea

668 C.C.

care renunță se consideră prin o ficţiune a legei

renunțărei. Că n'a fost nici o, dată moştenitor. î) Renunţarea are deci efectul
Art. 6%.
-

unei condiţii resolutorie; ca Și acceptațiunea, ea se sue pănă în
dliua deschiderei moştenirei (Art. 688) şi nimiceşte sezina, căci
descendenţii și ascendenţii având proprietatea şi posesiunea bunurilor moștenirei încă din momentul deschiderei succesiunei (Art.
653), fără această ficțiune, renunțarea ar fi produs efectele sale

de cât din diua de

când ea a avut loc.

Ascendenţii şi desceu-

denţii fiind în adevăr proprietari şi posesori sub condiţiunea resolutorie a renunțărei, indeplinirea condițiunei nimiceşte sesina, ca
şi cum ea n'ar fi avut loc.?) (Art. 1015, 1019.)

Cât pentru moștenitorii care n'au sezină, renunțarea îi face a

Dreptul Ro-

„Și la Romani,

man.

moștenitorul

extraneus renunțător era presupus că

n'a fost nici o dată moştenitor: „Is qui heres imstitulus est, vel is
cui legitima hereditas delata est, repudiatione hereditatem amittit.“ (L. 13. Pr. Dig. Lib. 29. Tit.2). Vedi şi L, 1 $ 6, în medie,
Dig. Lib. 38. Tit. 5, unde se dice: „Quanwis enim legatum retro
nostrum sil, nisi repudietur ; attamen cum repudiatur, Petro nostrum non fuisse palam est.“ Comp. şi L. 22 $ 1, în fine, Cod. Lib.

6. Tit. 30. Moștenitorul

moștenitor,

necesar era însă în tot-deauna

cu toate că el s'ar fi abținut

de la

presupus

moștenire, fără ca

creditori! defunctului să aibă vre o acțiune în contra lui. Vedi L.

:

57, Pr. și $ 2. Dig. Lib. 29. Tit. 2.
Moştenitorul renunțător fiind cu totul

străin

de moştenire, n'a con-

tinuat nici o dată persoana, defunctului, încât nefiind confusiune de
pâtrimonii, drepturile respective nu s'au putut stânge prin confu-

siune, (Art. 1154.) Laurent, IX. 434. Demolombe. XV. 31.

e

1) Art, 697 este deci reu redactat, când dice că partea renunțătorului profită coeregilor sei, căci el n'a fost nici o dată moştenitor pentru ca partea, lui să poată trece la cineva. Vedi p. 341,n.4.
*) Legea nu vorbește de condiţiune resolutorie, însă ea a fost închipuită de doctrină pentru a esplica efectul retroactiv al renunțărei.
Comp. Arntz. Il. 1420. Laurent. IX. 433. Demolombe. XV. 24.
Mourlon. Il. 205, nota 1. Ducaurroy. IL. 566 şi 584.—Vedgi însă F.
Froissart (Revue pratique, Tom. V. Anul 1858, p. 500—532), după
care acel chiemat la moștenire ar fi moştenitor şi ar avea, sezina
sub condițiunea suspensivă a acceptățiunei. Aceasta era şi teoria
lui Pothier.

e A
3a

chiemat la moşte-

sa

odată

TIR Eye poa pe eu

ficțiuni ca, un străin care w'a fost nici

nire : 5) sit alienus ab hujusmodi hereditate, sive onerosa, sive lucrosa sil. (L. 22. $ 1, în fine. Cod. Lib. 6. Tit. 30.)

IE

fi considerați ca cum n'ar fi avut nici o dată proprietatea bunurilor moștenirei.
Moştenitorul care renunță este deci privit prin efectul acestei

DESPRE

SUCCESIUNI. — ART. 696, 697.
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Cu toate aceste, actele conservatorii sau de administraţie provisorie,

care

nu

conştituesc

o

acceptare,

şi pe

care

Actele de
administraițe
făcute de

moștenitorul

a putut să le facă de la deschiderea moștenirei și pănă la renunțare moștenitor
remân va(Art. 690), remân valide atât în privința moştenirei cât şi acelor
Jide.
de al treilea. Astfel, de esemplu, el a putut în mod valid să vândă
„obiectele supuse stricăciunei (Art. 707), să întrerupă prescripţia,
să reinoească ipotecile etc., *) fiind însă obligat a da samă de ad-

minstraţia sa (Laurent. IX. 434. Demolombe. XV. 30) şi a restitui nu numai bunurile moştenirei, dar și fructele produse de
aceste bunuri. 2)

Moştenitorul care

renunță fiind considerat că n'a fost nică o Caine separtea
cuvi-

dată moştenitor (Art. 696), partea ce sar

fi

cuvenit lui se cu-

vine acelora care ar fi luat-o în lipsa lui, după
cum
se
esprimă Art. 121. 3) Aceasta a voit a dice Art. 697, când dice

renunțătorului. Art.

că partea, renunţătorului profită comoştenitorilor sei, sau trece la
clasa următoare, dacă el singur e moştenitor, 4) Tecstul este însă
reu redactat, după cum am observat supră, p. 341, nota 4, pentru că acel care n'a fost nici o dată moștenitor nu poate să transmită partea'sa altora.?) (Vedi şi p. 344, nota 1, unde se arată că tecsMoștenitorul renunțător va putea însă să oprească darul, sau a
cere legatul cei sar
fi fâcut, în limitele părţei disponibile. (Art, 752.)
Vom vedea însă că această disposiţie este cu drept cuvânt criticată.
1) Arntz, II. 1420. Laurent, IX. 434. Mourlon. Il. 255. Demolombe.
XV. 35.—lÎn urma renunțărei însă, el nu mai poate face nici un

Art. 752,

act de administraţie. Laurent. IX. 435. Demolombe. XV. 32 urm.
De asemene, creditorii, legatarii sau alte părți interesate nu vor

mai putea îndrepta în contra lul nici o urmărire şi nici un act de procedură. Demolombe loco cif.—Vegi însă Cas, Fr. D. P. 62. 1. 29%.
2) Demolombe. XV. 30. Laurent. IX. 434. „Frucetus omnes augent heveditatem.“ (L. 20 $ 3. Dig, Lib. 5. Lit. 3.)
3) Aceeași soluţiune este adevărată în casul când moștenitorul a lăsat să se peardă dreptul seu prin prescripţie conform Art. 700. Partea care i sar fi cuvenit lui se va lua de acei care ar fi luat-o

în lipsa lui. Vedi esplie. Art. 700 și Laurent. IX. 448.

*)

Dacă renunțătorul

nare

alţi comoștenitori,

partea

lui care, în spe-

cie, este întreaga moştenire, va trece la moștenitorii din gradul
subsecuent a aceleiaşi clase; și numai în lipsă de asemene moştenitori, ea va, trece la clasa următoare. Vedi p. 345, nota la fine.
De câte ori partea renunțătorului trece la gradul sau la clasa
următoare, nu se poate dice că ea trece jure accrescends sau jure non
decrescendi. In adevăr, acel care a renunțat fiind presupus că n'a fost
nici odată moştenitor (Art. 696), n'a avut posesiunea moștenirei,
ci această posesiune au avut-o moștenitorii din clasa următoare
care au primit moștenirea, dacă el sunt ascendenți sau descendenţi.
(Art.

653.) Laurent.

IX.

440.

Demolombe.

XIII. 148. Demante, III.

106 bis, I Aubry et Rau. V. $ 609, p. 133,
înfră, p. 345 şi supră p. 233, nota 1.
5)

Tot inesact

este deci și Art. 1039

din

codul

nota

Calimach,

18.

Vei

când

şi
pre- Dreptul ve-

şi drepvede că „partea aceluia ce s'au lepădat de moștenire se cuvine îm- chiii
tul Roman.
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CODUL

CIVIL. —CARTEA

IIN.—TIT.

1.—CAP.

V.—S-a, IL.—ART. 697,

tul este inesact și din alt punct de vedere.) Pentru a
sact,
lora

fi deci e-

Art. 697 ar trebui să prevadă că renunțarea foloseşte acecărora presența moștenitoruluă renunțător făcea obstacol. 1)

preună-moştenitorilor, carii dacă au primit
resc să primească

şi partea

aceasta

moştenirea, se îndato-

cu însărcinările

ei.“

Vedli şi

I, 53 $ 1. Dig. Lib. 29, Tit. 2 care cuprinde aceeași inesactitate,
când dice: „(ui semel aliqua ex parte heres ezxtaterit, deficientium,
partes etiam învitus excipilt, id est, tacite ei deficientium partes etiam
învito aderescunt.“ Comp. şi L. 9. Dig. Lib. 38. Tit. 16.
Arntz. IL. 1421. Mourlon. II. 253. Demolombe. XV. 37.—Marcadă
(IL. 227) dă o altă formulă. După acest autor, teestul ar trebui astfel redactat: „moștenirea se împarte ca și cum renunțătorul mar fi

esistai.* Comp. Laurent. LX. 439 și Art. 923 din Ante-proieetul
de revisuire, Vedi și Art. 121 C. C. care esprimă aceeași idee în
termeni mult mai corecţi, când dice că succesiunea se va da es-

Casuri în care tecstul

Art. 697 este
esact.

clusiv acelora ce aveau dreptul a o dobândi în lipsă-i.
Teestul Art. 697 lasă a înțelege că partea venunțătorului profită
„tuturor comoştenitorilor
'sei. Aceasta nu este însă adevărat de cât
în unele casuri, În adevăr, dacă presupunem că defunca,tul
lăsat mai
mulți copil, din care unul renunţă, partea ce s'ar fi cuvenit renunţătorului se va împărți între ceilalți copii deopotrivă. De asemene, dacă
defunctul a lăsat doi copii nedemni, care au lăsat şi ei la rândul
lor, câte doi copii fie care, acești patru nepoți de fii venind la
moștenire în virtutea dreptului lor propriii (Art. 658), vor împărți
averea în părţi egale. La caz de renunțare din partea unul din
ei, partea renunțătorului

Casuri în care Art. 697
nu este esact,

se va împărți

între

ceilalţi trei nepoți de

o potrivă. Tot astfel, renunțarea la moștenire din partea unui frate
bun (germanus) profită celorlalți frați și surori, consanguini, uterini sau germaini. Cas. Rom. Bulet. S-a I pe 1883, p. 309 şi
Dreptul pe 1883 No. 44. Pentru aceste ipotese tecstul este deci esact.
Eată insă mai multe casuri în care tecstul nu mai este esact.
Dacă presupunem că defunctul a avut doi copii A și B, morţi mai
înaintea lui, care

au lăsat şi ei, fie care câte

doi copii. Acești patru

nepoți venind la moștenirea bunicului lor prin representaţia tatălui lor (Art. 665), averea se va împărţi în două, din care o parte

se va lua de copiii lui A, ear celaltă jumătate de copiii lui B
(Art. 667), fie care copil având în specie câte o pătrime. Presupunând

că unul din copiii lui A renunţă, partea

lalți trei nepoți,

ci numai

lui nu va

fratelui renunţătorului,

profita celor-

adecă

celuilalt

copil a lui A. In specie, fratele renunţătorului va lua o jumătate,
ear ceilalți doi frați, copiii lut B, vor lua amândoi celaltă jumă-

tate,

adecă

fie care

câte o pătrime.

Cu

alte cuvinte,

de câte ori

împărțeala se va face pe tulpină, şi sporirea va avea loc tot pe
tulpină, aşa în căt tecstul nu mai este esact pentru această ipotesă. Demolombe. XV. 38. Arntz. II. 1421. C. Grenoble. D. P. 56.
2. 266. Fată încă o ipotesă în care tecstul earăşi nu este esact:
Să presupunem că defunctul a, lăsat în viață pe tatăl și pe muma

sa, precum şi frați sau descendenți din ei; fie

lua

câte

o

pătrime,

ear

frații

sau

care

descendenții

ascendent va

lor

două

pă-

numai

fra-

trimi (Ant. 671, 673); presupunând că unul diu ascendenți ar re-

nunţa,

partea

lui nu

va profita

ților sau descendenților lor,

celuilalt ascendent,

care, în specie, vor lua

ci

trei pătrimi,

DESPRE

Cu

alte cuvinte,

partea

SUCCESIUNI.—ART.

renunţătorului

697,

345

se cuvine

celorlalte

rude

ale defunctului, după ordinea legală a succesiunilor, atât moştenitorilor regulaţi, cât şi acelor neregulaţi.”) Art. 718 şi 858 din
codul Calimach (560 urm. și 689 Austriac) numesc acest drept
dreptul adăogirei sau a sporire. Această sporire este efectul indivisibilităţei acceptațiunei. In adevăr, primirea moștenirei fiind
indivisibilă, după principiul nemo pro parie heres, fie care comoştenitor primeşte moștenirea întreagă, aşa în cât renunţarea unui
„ moștenitor are de efect de a face să se considere pe comoşteni-

torii care au acceptat ca și cum el ar fi fost învestiţă singuri de

lege, a die mortis, cu întreaga moștenire. (Vedi saprd, p. 233,
nota 1, în fine şi p, 343, nota 4.)
Moștenitorii care au acceptat sunt deci investiţi în mod retro-

activ cu partea

renunțătorului

cât jure accrescedi.?)
pentru ca
“invariabil
Art. 674,
„cendenţii
ei vin

mai

mult jure

EX nu .ţin dreptul

non decrescendi

lor de la renuuțător,

de

ci

partea fie cărui ascendent privilegiat este ficsată în mod
numai la o pătrime. (Argument din primele cuvinte ale
după care partea. cuvenită fraţilor în concurenţă cu asprivilegiați este de jumătate sau de trei pătrimă, după cum

în concurență

cu amândoi ascendenții,

sau numai

cu

unul.)

(Vegi suprd, p. 273, nota 1 şi p. 275. Comp. Arntz. IL. 1421. Bonachi.

IL. p. 135. Laurent. IX. 86. Demolombe. XIII. 451 și XV. 38.

Tot astfel, se poate întâmpla că moștenirea să nu treacă în totdeauna la clasa următoare, când renunțătorul este singur moşteni-

torul în categoria

lui, în cât şi din acest

Art. 697 păcătueşte.
functul

punct

de vedere,

tecstul

Astfel, de esemplu, dacă presupunem că de-

a lăsat în viaţă pe tatăl seu, pe un fiu şi pe un nepot de

fiu, renunțarea din partea fiului

el este în

spiţa întăi

(Art.

662),

nu va folusi tatălui, cu
ci nepotului

toate că

de fiu care este

în

spița a doua după Art. 662, pentru că descendenţii în infinit formează prima, clasă de moștenitori. Partea renunțătorului nu trece
deci de la o clasă lu alta, de cât atunci când nu esistă alte rude

în clasa renunțătorului din gradul subsecuent. Arntz. IL. 1421. Demolombe. XIII. 368 şi XV. 39. Laurent. IX. 440. Marcade. III. 227,
Mourlon. IL. 253. Comp. L. 1. Cod. Lib. 6. Tit. 16. Veti și supră,

p. 256, nota

3 și p. 343,

nota

4.

"

1) Controversa care esistă în această privință în Francia, nu
mai are
deci fiinţă la noi. Comp. Demolombe. XV..42. Laurent. IX. 447.
„

'Teestul spune

că partea

venunțătorului

profită

comoştenitorilor Inesactitate

sel, însă ar fi fost mai esact a se dice că partea renunţătorului
profită părţilor comostenitorilor, care se găsesc mărite fie
în mânele lor proprii, fie chiar în mânele moștenitorilor lor, dacă
ei
au murit înainte de a renunţa. Ducaurroy.II. 585. Demolombe. XV.
47. Pothier. Succes. Cap. 3. $ 4. Van Wetter. Dreptul Roman.
II.
$ 696, p. 439. Portio enim deficiens portioni ejus qui adivit magis quam persone accrescit. Comp. L. 9. Dig. Lib. 38. Tit. 16;
L.
26 $ 1. Dig. Lib. 35. Tit. 1 şi [.. unică $ 10. Cod. Lib.6.Tit.51.
2) Laurent. IX. 438. Aubry et Rau V. $ 609, p. 132. Maread€.
III.

223. Demolombe. XV.

45.—Dacă

primitorul

moştenirei ar fi fost

de

tecst.
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CODUL

CIVIL.— CARTEA

II.--TIT.

|.—CAP.

V.—S-a

II.—ART.

697, 698.

de la lege, și folosul pe care eiîlprimesc are loc fără voea lor,
etam învito (L. 35 Pr. şi 53 $ 1. Dig. Lib.29. Tit. 2),caourmare accesorie a acceptaţiunei lor primitive, de unde resultă că
această sporire sau adăogire, care are loc în folosul primitorului

moșştenirei, este obligatorie în acest sens că comoştenitorul care a
primit moștenirea şi cărui profita partea renunțătorului nu poate
s'o refuse

pentru

a accepta

numai

partea

lui, pentru

că o moş-

tenire nu poate fi nici primită, nici lepădată numai pro parte. 1)
„Aceeaşi soluțiune este admisibilă chiar în caz când renunţarea
ar fi avut loc după ce renunțătorul ar fi dobândit anularea acceptațiunei sale anterioare conform Art. 694 pentru dol sau
descoperirea unui testament necunoscut pănă atunci. 7)

pentru

Cât pentru devoluțiunea de la o clasă de moştenitori la alta, adecă când renunțătorul nare alți comoştenitori şi când moștenirea întreagă trece la clasa următoare, nu mai remâne nici o îndoeală că sporirea este: facultativă, fiind că e vorba de o nouă
moștenire care se deschide; în adevăr, rudele chiemate în gradul
următor şi în lipsa renunțătorului neprimind nimic de la dânsul,
şi ţinând dreptul lor de la lege, sunt; libere de a primi sau de a lepăda
moştenirea.

(Laurent.

IX. 441

şi

Ante-proiect. III. p. 354. No. 3.)

Moştenitorul care a renunţat la moştenire nu poațe să fie
representat nici odată, ca şi acel care a fost constatat de justiţie
representat. că este nedemn. (Vedi supră, p. 267.) Aceasta este o consecință

Moștenitorul
renunţător
nu poate fi

a principiului

înseris

în Art.

668,

după

care

persoanele

care se

investit jure acerescendi, după cum pare a prevede tecstul, ear nu
jure hon decrescendi, după cumeste în realitate, s'arputea (ice, că.
moștenitorul

cărui

acest sporii

profită, n'are de cât drepturile re-

nunțătorului, ceea ce ar însemna a-i impune și obligaţiuni. (Comp.
Curtea Grenoble. D. P. 71. 2. 209.) Fiind însă că primitorul moștenirei nu este învestit cu întreaga moştenire jure accrescendi,
cijurenon decrescendi, el ţine dreptul seu de In lege, şi nu poate
fi ţinut
a îndeplini obligaţiile renunţătorului. Laurent. IX. 435.

1)

Coheres, portionem coheredis
Vedi Aubry et Rau. V; $ 609,
Laurent. LX. 441. Demolombe.
343. Marcad6, IIL. 223. Avatz.
No,

9. Acest

sistem

se vede

renuntiantis, licet învitus acquirit.
tecst și nota 16. Duranton. VI. 438.
XV. 48. Toullier D. II (partea II.)
IL, 1422. Chabot, asupra Art. 786,
formal

admis

prin Art. 1098

din

co-

dul Olandez și 923 din Ante-proiectul de revisuire. —Contră. Belost-Jolimont, loco est. asupra lui Chabot şi Vazeille, care întemeindu-se pe echitate, declară sporirea de facultativă,
e
==

Art. 698

Aubry et Rau, loco ct. şi nota 17. Laurent. IX. 442. Duvergierasupra lui Toullier. II, partea II, 336, nota 3. Arntz. ÎI]. 1422. De-

molombe. XIV. 566 şi XV. 48. Maread€. III. 223.—Contră. Toullier D. LI. 336. Duranton. VI. 464. Mourlon. II. 256. Demante. III.
106

bis, IL. In acest din

urmă

sens se vede

redactat

din codul Olandez. Comp. L. 61 şi 98. Dig. Lib. 29,
par redactate tot în acest sens,

Art.

1100

Tit, 2, care

DESPRE SUCCESIUNI. —ART. 698, 701.
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găsesc în viață in momentul deschiderei moştenirei nu pot fi representate. 1) In adevăr, moștenitorul prin renunțare a esercitat
dreptul seu, făcând alegere între renunțare şi acceptare, în cât
representaţii sci n'ar mai avea vici un drept de esercitat.
“Dacă renunţătorul este singur moștenitor în gradul seu, sau
dacă toţi comoştenitorii renunță,?) ori sunt constataţi de nedemni,
copiii şi ceilalți descendenți ai lor vin la moştenire jure proprio,
şi împarţese averea pe capite, adecă în porțiuni egale. 3)
Despre

revocarea

renunţărei.

In princip, renunțarea este irevocabilă ca şi aceeptaţiunea;:
Semel heres, semper heres. Prin escepțiune însă, ea este revocabilă:

10 când

moştenirea

lepădată uw'a fost primită de nimine (Art.

701); 2% când rennnţarea a fost făcută
(Art. 699); 3% când ea a fost resultatul
lenţe. (Art. 694.)

în paguba creditorilor
unui dol sau unei vio-

I. Despre dreptul ce are renunțătorul de a reveni asupra renunțărei sale. (Prima escepțiune la principiul ircvocabilităței renunțărei.)
Art. '701.—In tot timpul în care

prescripțiunea

dreptului de a ac-

cepta nu este dobândită în contra eredilor ce au renunțat, ei au
încă
facultatea de a accepta succesiunea, dacă, succesiunea, nu este deja ac-

ceptată de alţi eredi. +) Nu se poate vătăma însă drepturile
1)

Art.

698

este

deci de

prisos faţă cu

disposiţia

care ar f

generală

a Art.

668. Marcade. II. 228. Durant. VI. 181 şi 493. Vedi şi Laur. IX. Comp.

Art. 918 Cod. Calimach și Nov. 118, Cap. 1 și 3 (p. 267, nota 2.)
*) Dacă numai unii din comoștenitori renunţă, partea lor se va cuveni

celorlalte rude

nirilor, (Art. 697.)
2)

Astfel,

dacă

ale defunctului,

presupunem

după

ordinea

legală a moşte-

că din doi frați chiemaţi

la aceeași moş-

tenire, unul a renunțat, întreaga moştenire se vă

frate. (Art.

697.) Dacă

amândoi

frați au

renunţat,

cuveni celuilalt
având

cel din-

tăi un copil, ear cel de al doilea trei, acești patru copii vor veni
la moştenire în virtutea dreptului lor propriu, şi vor împărți avevea în patru pănți egale, căci împărțeala pe tulpină nare loc de
cât la caz de vepresentaţie (Art. 667), ceea ce în specie nu esistă.
Vedi şi supră, p. 272.
|
Dacă,

în ipotesa

noastră,

fratele care ar

moștenitor, copiii lui vor împărţi

gale.

La caz de a nu avea

averea jure

acest frate copii,

clasa următoare de moştenitori, adecă

propieţi în înrudire cu
primitorul

defunctul, (Art.

diat. subsecuent

moştenirei

este rudă

după renunțător, sau

ar fi

cu

670

singur

proprio în părți eaverea

va

trece la

puţin

importă

la ascendenții

*) Covântul eregi trebue să fie luat aci în
dacă

renunța

cei mai a-

şi 697.)

sens larg,
defunctul

întrun grad

în gradul

mai

ime-

depărtat,
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

JII.—TIT.

1.—0AP.

V.—S-a IL—ART.

701.

dobândite de alte persoane asupra bunurilor succesiunei sau prin prescripțiune, sau prin acte valabile, făcute de curatorele succesiunei va-

cante. (Art. 406, 688, 700, 724-727, 1876, 1882-1884 C. C. Art. 790 C. Fr.)

La Romani,

renunţarea era definitivă şi acel care lepădase moş-

tenirea nu mai putea în urmă

s'o primească. 1)

Această soluţiune ar fi trebuit să fie admisă şi de legiuitorul

actual, pentru

că nu

este

drept

de

a se

rădica

comoșteriitorilor

sau moștenitorilor din clasa următoare partea renunţătorului care
le profită după Art. 697;2) însă cu toate aceste, legiuitorul modern, urmând părere! lui Domat 3) și a lui Lebrun, care, în dreptul
vechii francez, susțineau soluţia actuală, interpretând în mod greşit
legea 12, Pr. Dig. Lib. 11, Tit. 1 şi L. 20 $ 4, Dig. Lib. 29, Tit. 2,
a permis mai întăi minorului ajuns la majoritate, şi chiar epitropului, în cursul minorităţei, dea reveni asupra lepădărei moştenirei,
dacă ea n'a fost primită de altă persoană (Art, 406), generalisând
apoi această

disposiţiune

prin

Art. 701 și aplicând-o şi majorilor.)

Prin o favoare escepțională,

moştenitorii care au renunţat $)

dacă i-a venit însă rândul la moștenire. (Vedi înfră, p. 349, nota
4). Arntz. IL. 1431. Aubry et Rau. V. $ 613, p. 170. Demolombe.
XV. 60. Laurent. IX, 454. Veţi şi înfră, p. 350, nota 1.
') „Qui semel noluit bonorum possessionem petere, peredidit jus ejus,
etsi tempora largantur.“ (|. 1 $ 6. Dig. Lib. 38. Tit. 9.) Vedi şi
L. 4, Cod, Lib. 6. Tit. 31, unde se dice: „Major vigentiguinque
annis, anteguam adeat, delatam repudians succesionem, post qu&rere non potest.“ Vegi și Instit. $ 7, Lib.2, Tit. 19; Gaii Instit.
Com. II, $ 169, precum și $ 29, Tit. 22, Uipiani Regul.—Comp.
*)

b

Dreptul
străin,

Art. 1040 din codul Calimach care a admis soluţia contrarie.
Basat pe aceste consideraţiuni, atât legiuitorul Olandez cât şi Ante-

proiectul de revisuire au eliminat Art. 701, care se vede însă reprodus în codul Italian. (Art. 950.)
2) Veţi Domat. Lois coviles. Succes. Lib. 1. Tit. 3, S-a IV, No. 4 și
Lebrun.

Succes.

Lib.

3.

Cap.

8, S-a II. No. 60-63.

Pothier

însă

a dovedit cu prisosință că înterpretarea acestor autori este greșită. (Succes, Cap. Ul. S-a LII. Art. 1. $ 3.) Cu toate acestea, legiuitorul

francez

a părăsit doctrina

lui

Pothier,

care

este singură

adevărată, urmând orbește pe Domat şi pe Lebrun.
.
+) Demolombe. XV. 51, 52. Laurent. LX. 449, 450. Mourlon. IL. 257,
Ducaurroy. IL. 555.—Soluţiunea actuală era admisă și în codul Calimach: „Dacă după lepădarea moștenitorului, se vor vinde lucrumă de a moștenirei, dice Art. 1040 din codul Calimach, nu le
poate cere;

ear dacă nu

însărcinări

a ei.“

s'ar fi vândut

în

curgere

de trei ani so-

cotiți din diua lepădărei sale, atunci are voea să primească și să
plătească datoriile moştenirei şi să primească asuprași și celelalte
3) Dacă mai mulți comoștenitori au renunțat la moştenire și unul
din ei a revenit în urmă asupra renunțărei sale, această acceptare
nu împedică pe ceilaţi renunțători de a reveni și ei asupra renunţărei

lor, pentru

după art. 701.

că toţi acei care au renunțat

Laurent.

IX.

453.—Contră.

au acelaşi drept

Demolombe.

XV. 65.

DESPRE

pot
din
sau
două
sub

SUCCESIUNI.—ART.

701.

349

deci să revie astădi asupra renunțărei lor şi să primească
nou moștenirea, fie espres, fie tacitamente, 2) fie pur și simplu
sub beneficii de inventar, ?) însă numai sub îndeplinirea a
condițiuni: 1%) trebue ca moştenirea să nu fi fost primită
nică un

chip

de

alți

moştenitori

regulați

sau

neregulaţi,?)

rude cu defunctul in gradul imediat subsecuent după renunțător,
sau intrun grad mai depărtat, și chiar de un donatar sau leDuranton. VI. 507. Chabot, Art. 790,
pe 1889, No. 73.
Demolombe.

XV.

54,

64.

No. 2.

Mass6-Verge.

Trib. Ilfov.

IL. p.. 303,

nota

Dreptul
9. Aubry

et Rau. V. $ 613, p. 171. Laurent. IX. 452. Cas. Fr. şi Curtea din
Rouen, D. P. 60. 1. 351. D.P.58.2. 172.—Renunţarea fiind un

act solemn (Art. 695), ar fi trebuit ca şi acceptarea care constitue retragerea ei să nu se poată face -de cât tot în aceeaşi formă.

Pentru aceasta

ar

trebui

insă

un

teest

espres

care nu

esistă.
) Demolombe. XV. 54, 64. Duranton. VI. 507. Demante. III, 111 bis,
III.—Moş

*)

tenitorii renunțătorului pot să useze şi ei de beneficiul Art.
701, ca şi însuși renunțătorul. Vegi şi supra, p. 324, nota 4. Același drept îl au și creditorii. (Art, 974.) Demolombe. XV. 76. Laurent. IX. 477. Vedi înfrd, esplic. Art. 699.
:
Tecstele noastre nefăcând nici o deosebire între moștenitorii regulați și acei neregulați (Vedi supră, p. 224, nota, 1), urmează de

aici că acceptarea chiar din partea unui inoștenitor neregulat îm-

pedică pe renunțător de a o primi din nou, aşa în cât controversa
care esistă asupra acestui punct în Francia, nu mai încape la noi.
Comp. Demolombe. XV. 60. Marcade. III. 237, Laurent. IX.
454,
Acceptarea tacită sau espresă, pură și simplă, sau sub beneficii
de inventar din partea unui moștenitor neregulat, sau
din partea

unui moștenitor regulat care n'are sezina (Art. 653), împedică
re-

venirea asupra renunțărei, chiar dacă el n'a cerut încă
punerea în
posesiune, căci nu trebue să confundăm dobândirea posesiun
ei cu
acceptarea moștenirei. Laurent. LX. 454.—Comp. Toullier. D.
Il. 347

şi Duranton. VI. 507, 70, după care numai punerea în posesiun
e
ar împedeca retractarea renunțărei, ceea ce este inadmisibil,
pen-

tru ca Art. 701 nu cere punerea în posesiune, ci numai
o acceptaţiune, fie ea și tacită, din partea unui comoștenitor.
a renunțăto-

rului sau a unui moștenitor din clasa următoare. Este adevărat
că cererea de punere în posesiune constitue o acceptare
tacită

(vedi supră, p. 323, în notă), însă, asemene acceptare
poate să resulte și din alte fapte.
După părerea generală însă, renunțătorul

ar putea să accepte în mod valid moștenirea, cât timp moștenit
orii
neregulați, și la noi chiar acei regulați care n'au sezina,
precum
sunt colateralii (Art. 653), mau cerut încă punerea lor în
posesiune.
Comp.

Demolombe.

XIV.

255

şi

XV.

61,

62.

Ducaurroy.

IL. 598,

nota 1. Marcade. III. 237. Curtea din Caen. D. P. 48.2. 78.
Vedi şi
Aubry
et Rau.

)

V. $ 639,

nota 19. Această părere este

earăși

misibilă, pentru că moştenitorii neregulați și chiar colateral inadii pot
să fi făcut acte de moștenitor, cu toate că ei n'ar fi cerut
încă punerea lor în posesiune.
Vedi supră, p. 347, nota 4.—-Pentru ca acteptarea din
partea unui

moștenitor să împedice retractarea venunțărei, trebue ca acel moș-
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CODUL

CIVIIL,.—0ARTEA

III.—TIT. 1.—CAP. V.—S-a

gatar cu titlul universal,!) fie înainte, fie după
tea aceluia

Respectarea
drepturilor

care-și

propune

de a o accepta

IIL—ART.

701.

lepădarea din par-

din nou, 2) căci altfel,

sar arunca incertitudinea în proprietatea bunurilor, ceea ce ar fi
în dauna interesului public și obştesc. 2) 20) Acceptarea din partea renunţătorului trebue să aibă loc înainte de a se stânge dreptul seu prin efectul prescripțiunei, adecă în termenul de 30 de
ani de la deschiderea moștenirei, ear nu de la renunțare, căci Art.
701 este urmarea Art. 700 la care el se referă. 4)
Moștenitorul care acceptă o moştenire, după ce mai întăi o

câştigate de lepădase,

trebue

însă

să

respecte

drepturile

câștigate

de

cei de

ceitreile.
de al al treile asupra bunurilor defunctului prin prescripţie, 5) sau prin

——

9

')

tenitor să fie chiemat la moştenire. Deci, dacă între renunțător
şi acei care de fupt au primit moștenirea, esistă alți moştenitori
care nu s'au pronunțat încă, acceptarea lor anticipată nu poate
să împedice pe moștenitorul renunțător de a reveni asupra renunțărei sale. Demante. III. 111 bis, II, n fine. Duranton. VI. 507, 40.
Demolombe, XV. 66.—Contră. Aubry et Rau. V.$ 613, p. 170,n.19.
Demolombe. XV. 63. Arntz. II. 1431. Aubry et Rau. V.$ 613, p.
170. Prin eregi Art. 701 înţelege deci toţi acel care sunt chiemaţi
a primi universalitatea moştenirei, universum jus defuncti. Vedi
Şi supră, p. 347, nota 4.
Mourlon. IL. 257. Demolombe. XV. 64. Aubry et Rau. V. $613, p. 170.
Deci, dacă în urma

renunțărei,

moştenirea

a fost primită

de altul,

renunțătorul nu mai poate reveni asupra renunţărei sale. Tot astfel, moştenitorii

)

subsecuenți

nu

mai

pot primi moștenirea după ce

renunțătorul a revenit asupra renunțăvei sale. Laurent. IX. 453.
Demolombe. XV. 65. Comp. și Trib. Ilfov. Dreptul pe 1889, No. 73.
Laurent. IX. 451. Demolombe. XV. 57. Aubry et Rau. V. $ 613,
p. 169. Marcade. III. 238. Demante. III. 111 bis, IV, în fine. Renunţarea nu mai poate fi deci retractată după espirarea termenului de 30 de ani cu începere dela deschiderea moştenirei, cu

toate că moștenirea

în acest

interval n'ar fi fost

acceptată de

nimine. Aceasta resultă fără nici o îndoeală din primile cuvinte
ale Art. 701. Aubry et Rau. V.$ 613, nota 14. Laurent. IX.
451. Demolombe. XV. 56. Demante. IL. 111 bis, IV.—Contră.
Belost-Jolimont, asupra lui Chabot. Art. 790. Vazeille. Prescription, 373,

)

după care

renunțătorul

ar putea

să revie

asupra renun-

țărei sale şi în urma împlinirei prescripţiuei, dacă moştenirea n'a
fost primită de nimine în curs de 30 de ani de la deschiderea
ei, sub cuvânt că n'ar avea nimine interes a-i opune preseripţia.
Această părere este însă inadmisibilă, pentru că, în ori ce caz, Statul
are dreptul şi interesul a opune prescripţia. (Art. 477, 646 şi 680.)
Prescripția curgând atât în folosul cât și în contra unei succesiuni
vacante, chiar când ea n'are curator, și chiar în timpul termenelor
ce se dă pentru delibevare şi facerea inventarului (Art, 1884),
drepturile pe care cei de al treilea le-ar fi dobândit prin prescripție asupra bunurilor moștenirei trebuesc respectate, căci moştenitorul care renunţase nu avea de cât să revie asupra renunțărei
sale pentru a nu suferi nici o daună. Este straniu însă că legiuitorul să vorbească de respectarea drepturilor câștigate, pe când

DESPRE

SUCCESIUNI.—ART.

700, 701.

-

acte valabile făcute de curatorul succesiunei vacante în
competinței sale!) (Art. 724-727.) Această din urmă

351

marginele
regulă se

aplică la toți moștenitorii, fără nici o deosebire, fie ei majori sau
minori. (Ducaurroy. IL. 600, în fine.)
Legea nefiind restrictivă, ci făcând în specie aplicațiunea unui princip

de drept

comun,

după

care

toate

actele

legalinente

făcute trebuesc menținute, nu mai remâne nici o îndoeală că se
vor menţine ori şi ce alte drepturi pe care cei de al treile le-ar
fi dobândit prin efectul renunțărei, căci moștenitorul, fie el major sau

minor, trebue

să primească

bunurile

în starea

în care se găsesc. 2)

In casul Art. 701, acceptarea moștenitorului care renunţase
n'are deci efect retroactiv pănă în diua deschiderei moştenirei, de
unde

resultă

că

Art.

înscris în Art. 688.

701

constitue

o

(Vegi supră, p. 329.)

escepțiune

la

principiul

Despre prescrierea dreptului de moștenire, adecă a facultăţei de
a primi sau de a lepăda moștenirea.
Art. '700.—Facultatea de a accepta sau de a se lepăda de o sueceArt.

701

le calcă tocmai

în picioare, lăsând

ca, cel care a devenit

străin de moștenire prin renunțare să poată râpi drepturile acelui
chiemat după densul, prin retractarea acelei renunţării,
Minorul

care

revine asupra

acceptaţiunei

nu va avea însă a respecta drepturile

sale în basa

dobândite

Art. 406,Minorul nu

prin prescripţie va respecta

de cătră cei de al treile, în timpul minorităţei sale, contra moște- drepturile

nirei vacante,

pentru

că

acceptațiunea

sa, având

efect

retroactiv

prin

prespănă în diua deschidere! moștenirei (Art. 688), moștenirea a aparcripţie de cei
ținut

minorului încă din momentul

deschiderei ei, şi prin urmare, de al treile.

prescripția n'a putut curge în contra. lui.
Mourlon. II. 259. Hureaux. Revue pratique.

Boileux.
Tit. 17,

III. p. 203. cat
anul 1864,

p. 177, No. 198 şi autorităţile citate în tomul nostru JI,
p. 196,
nota 1. Laurent. IX. 455. Demante. [IL. 111 bis, V. Ducau:roy, Il.
559.—Contră. Arntz, L. 737 şi IL. 1432. Demolombe. VII. 701.
Valette. Fxplic. Som. p. 258 şi Cod. Civ, p. 507, II. Acest autorre-

vine asupra primei sale opiniuni susținută în notele sale
asupra,
lui Proudhon (II. p. 381. 1V.) Vedi şi Tom. II a lucrărei
noastre,
p. 196, unde discut mai pe larg această controversă.

') Moştenitorul renunțător care se decide a primi mai în urmă
moștenirea o primește deci in starea în care a adus-o curatorul.
care
a lucrat în

limitele

puterilor

sale, căci el n'ar

putea

să tăgădu-

ească validitatea unei administrațiuni pe care însă-și fapta
sa, a
făcut-o neapărată. Curatorul va da samă moștenitorului de
administraţia sa, dacă aceasta i se va cere. Duranton. VI. 509.
?) Laurent. IX. 456. Demolombe. XV. 71. Aubry et Rau. V.
$ 613,
„_D. 171. Mass6-Verg6. IL. $ 380, p. 317, nota 28.—In puterea.
acestui princip,

cu drept cuvânt

s'a decis că

moștenitorul

reserva-

tar care primește o moștenire, după ce renunțase mai întăi
la
densa, nu poate să ceară, reducţiunea donaţiunilor sau a legatelor
care ar întrece cotitatea disponibilă. Demol. XV. 71. C. Montpel-

lier și Cas. Fr. Râpert. Dalloz. Succes. 680 şi D. P. 78. 1.344.
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700

siune se prescrie prin același timp ce se cere pentru prescripțiunea cea,
mai lungă a drepturilor imobiliare.!) (Art. 701, 1863 urm. 1874 urm. 1876,
1890 C. C. Art..789 C. Fr.)

Dreptul Ro"a

La Romani,

în dreptul clasic, facultatea de a accepta sau de

lepăda o moștenire era imprescriptibilă. Moştenitorul, ce e dreptul, trebnea să se pronunţe după cererea creditorilor în termenul

detipt de pretor, sub pedeapsă de a se vinde bunurile defanctului (Gaii Instit. Com. IL. $ 167, în fine); însă, în lipsă de asemene cerere din partea creditorilor, şi în lipsă de ficsarea unui
termen din partea testatorului, abstenţiunea sa, ori cât de lungă ar
fi fost, nu' lipsea de dreptul de a dobândi moştenirea prin adițiune.”)
Dreptul acLegiuitorul modern, părăsind dreptul Roman şi vechiul drept

Controversă. francez, a urmat alt sistem în Art. 700.

Care

este

însă

sensul

a-

cestui tecst atât de simplu în aparenţă şi atât de întunecos în
realitate? Comentatorii dic că el este o enigmă, şi lucrul e aşa
de adevărat, în cât fie care își are sistemul seu, 5) afară de 'Toul1) Prescripţia cea mai lungă pentru imobile este de 30 de ant. (Art.
1890.) Redactorii codului francez nu ficsează termenul, pentru
că nu erau încă hotăriți asupra lui, cu atât mai mult cu cât în
legislația lui Justinian, ca și în codul Calimach (Art. 1951), era o

N:

„prescripţie

de 40

de

aui.—,Tot

omul

este volnic,

dice glava

280

„din pravila lui M. Basarab, să-și ceară moştenirea, care i se cade
să iea de la rudenia lui, frei-deci de ani.“
„»Fique liberum est, quocumque tempore voluerit, adiere hereditatem.“ (Gai Inst.it Com. IL. Ş$167.)—,Jure civili adeundi facultas
est perpetua,

(ice

Cujas,

asupra

tit.

30, Lib.

6 din

cod, de jure

deliberandi, si a judice aut testatore non sit prescriptum tempus deliberationis.“ Mai târdiu însă, această stare de lucruri s'a schimbat.
Vedi L. 3. Pr. Cod. Lib. 7, Tit. 39, de prescriptione 30 vel 40 annorum.

2) Vegi asupra sensului Art. 700: Mass6-Verg€. IL. p. 31, nota 4.
Aubry et Rau. V. $ 610, nota 6. Mourlon. [Î. 261 urm. Laurent,
IX. 481-498. Arntz. Il. 1428. Delaporte. Pand fr. III. p. 170. Duranton. VI. 483-489. Blondeau, Sâpar. des patrim. p. 617 urm.
Hureaux, Revue Pratigue, Tom. 17 (an 1864, p.532-555). Demante.
III. 110 urm. Marcad€. III. 232 urm. Ducaurroy. II. 592-597. Boileux. ÎL. p. 197. Demolombe. XIV. 306 urm. Vazeille. Prescription.
Î. 365

etc. Cea

mai mare

parte din acești autori propun mai multe

sisteme. După unii, în urma espirărei termenului de 30 de ani,
acel chiemat la moștenire nu mai poate nici so primească nici s'o
lepede, ca și cum w'ar fi fost nici odată moștenitor, părere care
mi se pare siugură juridică; după alţii, el este presupus că a acceptat sau lepădat moştenirea, după interesul celor de al treilea;
unii voesc, ca după 30 de ani, el să nu mai poată, renunța, ear
alții ca să nu mai poată accepta. Toate aceste sisteme contradicătoare, care după unii se reduc la trei, ear după alţii la cinci, se
pot subdivisa cel puţin în opt sau nouă păreri. (Marcade. III. 232.)
Curtea din Riom a decis în fine că moștenitorul care a lăsat să
treacă 30 de ani fără a opta între primirea şi lepădarea moştenirei,
trebue să fie considerat moștenitor pur şi simplu. D. P. 47. 2. 83.
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lier (II, partea, II, 351 bis), care nu
emite nici o părere, mărginindu-se pur şi simplu a reproduce
tecstul Art, 700.
Sistemul care mi se pare cel mai jurid
ic este acel admis de
jurisprudenţa belgiană şi franceză, care
consistă în a dice că însuşi
drept
ul

de

moştenire,

adecă

facultatea

de a

accepta sau de a
lepăda succesiunea se stânge prin presc
ripția de 30 de ani, așa
încât, după 30 de ani de la deschide
rea moştenirei, moștenitorul
a perdut dreptul seu la succesiune şi
este cu totul străin de densa,

ne mai

putând

nici so

primească,

moştenirile

să nu

nici so

leped

e, chiar dacă în
acest timp nimene n'a fost pus în
posesiunea ei, Această prescripţie extinctivă se justifică în de ajuns
prin interesul general
care

cere

ca

remâe

un

timp.

prea îndelungat
în incertitudine.)
Moştenitorul care a lăsat să treacă, 30
de ani fără a primi Primirea sub
sau a lepăda moștenirea nu o va mai pute
a primi nici sub beneficii beneficii de
de inventar, pentru că el a devenit
cu totul străin de dânsa.?) Controvers
ă,
Partea moștenitorului a cărui drept
este prescris remănând Cai se cuvine
în masa ereditară se va cuveni moștenit
orilor care ai primit a OR
succesiunea sau care au păstrat plen
itudinea drepturilor lor fiind că drept
că erau minori,5)
s'a prescris?
Prescripţia extinetivă prevădută de Art.
700 va începe a curge Punctul de

DZ

plecare al

prescripției.
') Laurent. 1X. 481-483, Duranton. VL.
483. Malpel. Succes. 336. A- Controversă.
cest sistem este aproape
generalmente admis de jurisprudenţă.
Vedi D. P. 48.2. 9%.Dp. 54, 2.
177. D. P. 55. 1. 116 şi 253,
D. P. 58. 2. 222. D.Pp. 6. I. 273.
D. P. 63. 2. 168 și'169. D.
P. 71. 2. 239. D.P.79.9, 137.
In acest sens se pronunță și

curțile din Belgia. (Vedi Arntz. IL. 1456.)
Comp. 'Trib. Ialomitza
și Curtea din București. Dreptul pe
1886. No. 33 Și 65. Acest
sistem se apropie de acel susținut
de
pare a fi admis şi în codul Italian, undeVazeille şi de Maleville şi
Art. 943 vorbeşte numai
de facultatea de a accepta, ceea ce
respunde la obiecţiunea lui
Marcad6, care gice că acest sistem ar
fi
fi vorbit. numai de facultatea de a accepta,admisibil dacă tecstul ar
ear nu și de acea de
a lepăda moștenirea. La aceasta se poate
însă
respunde că legiuitorul, în loc de a dice că dreptul de
moștenire se perde prin prescripție, a vorbit de fucultatea de a primi
sau de a lepăda moştenirea, tocmai pentru că dreptul moștenitorului
consistă atât în
facultatea de a primi cât şi de a lepăda
succesiunea. V egi Laurent.
IX. 483. Marcad se înșală deci singur
când acusă pe ceilalţi autori de eroare, susținând că ei -fac să
dică tecstului o prostie (une
niaiserie.) După acest autor, nimine
nu
singur spune adevărul, și aceasta Marcad6 știe ce spune, numai el
o dice nu numai cu ocasiunea esplicărei Art, 100, dar mai
Ia fie care pagină.

2) Laurent. LX.
XV.

144,

494.

Ducaurroy. IL. 596.

146. Arntz. II.

63. 2. 169.—Contră.

1499,

Mourlon.

Demolombe.
II. 263.

C.

XIV.

317 şi

Paris.

D. P.

Maread€. III. 233,
limont, asupra Art, 789, No. 2. Vazeille, 234. Chabot şi Belost-Joasupra aceluiaș Art. No.1.
5) Laurent. IX, 443, Vedi și D. P.
54.2.177.D.P, 55, 1, 116.
23
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după dreptul comun,
din diua deschiderei moştenirei, căci printr'ânsa
perdându-se dreptul de a primi sau de a lepăda moştenirea, acest drept esistă pentru moștenitor din diua deschiderei ei. Cât
pentru rudele cele mai depărtate chiemate la moştenire în urma
renunțărei unui alt moștenitor chiemat înaintea lor, prescripţia
nu va curge de cât de la renunțarea moștenitorului chiemat mai
întăi, căci, înainte de această renunțare, moștenitorul subsecuent
nu are nici un drept. 1)
Aplicarea
dreptului
com, Art.
1863 urm
1874, 1876

Această

prescripţie

este

supusă

suspensiunei

şi

întreruperei

după dreptul comun. (Art. 1863 urm. 1874 urm.) Ea nu va curge
în contra moștenitorilor minori în cursul minorităței lor, nici în

"contra întergişilor în cursul interdicţiunei. 2) (Art. 1876.)
II.

Despre

dreptul

moștenitorului. (A

creditorilor de a reveni

asupra

doua escepțiune la principiul

renunțăreă

irevocabi-

lităței renunţărei.)
Art. 699.—Creditorii

aceluia ce renunță în paguba lor pot să iee au-

torisaţiunea justiţiei 2) ca. să accepte succesiunea pentru debitorele lor,
în locul și rândul *) seu.—Intwacest caz, renunţarea este anulată numai

în folosul creditorilor şi numa! pănă în concurenţa creanţelor lor. Acceptarea nu se face în folosul eredelui care a renunțat. (Art. 562,

731, 974, 975, 1719, 1843 C. C, Ant. 788 C. Fr.)
la

Romani,

creditorii renunțătorului nu puteau să atace renun-

țarea, cel puţin a moștenitorilor extranei, pentru că aceşti din urmă
dobândeau moștenirea numai prin adițiune, ceea ce făcea că renunțarea la o nioștenire nu”! sărăcea, cii împedica numai de a se

')

Laurent. IX. 491 urm. Duranton. VI. 488, p. 595. După Aubry et
Rau (V. $ 610, nota 16), prescripţia ar curge în toate casurile din
diua deschiderei moștenirei, chiar pentru moștenitorii din gradul
subsecuent, spre a nu se prelungi un timp prea îndelungat facultatea de a primi sau de a lepăda o moșştenire.—ln fine, după
alţii (Mourlon. Il. 264 bis. Demolombe. XIV. 316. Ducaurroy. IL.
596. Demante. III. 110 bis, VI), prescripția n'ar începe a curge

de cât din diua în care acel chiemat la moștenire a aflat despre

sibilă,

2

peutru

că numai

moștenirea,

că

de atunci el

părere

prescripţia

poate să

care în ovi ce caz

curge

chiar

în

primească

este

contra

nau cunoştinţă de dreptul lor. Duranton, loco cit.

inadmi-

acelora

ce

Laurent. 1X. 495. Mourlon. II. 265. Marcad€. III. 234, in fine. Demante. III. 110 bis, VIII. Durant. VI.483. C. Rouen. D.P. 71. 2.239.
3) Tecstul este rău redactat, căci autorisarea nu se dă înainte de revocarea

renunţărei,

ci

numai

după

anularea

ei,

în urma

căreia

creditorii acceptă moștenirea. Ducaurroy. II. 590. Laurent. LX. 477.

Demolombe. XV. 82. Demante. IIL. 108
V. $ 613, p. 172. Vei înfră, p. 357.

bis, 11.

Aubry

et Rau.

% Unul din aceste două cuvinte este de prisos şi formează un pleonasm. Aceste

cuvinte,

pe

lânga

aceasta,

mai

cuprind

sactitate, după cum vom vedea mai la vale. (p. 358.)

rar

sau să lepede

a

chiemarea lui, pentru

şi o

ine-

MORI

man.

Ro-

EV
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îmbogăţi?)
In dreptul modern însă, toţi moştenitorii având
proprietatea bunurilor succesorale. îpso jure, a die mortis
(vedi supră,
p. 229), şi uni! din ei având prin o ficţiune chiar
posesiunea acestel averi (Art. 653), renunțarea face ca averea
de moștenire
să iasă din patrimoniul lor şi garanția creditorilor
să fie micşo-

rată. (Art. 1719.)
De

aceea,

Art. 699

parte,?) a cărui creanță

revocarea

renunțărei

pune

în princip

|
ca fie care

creditor

în Dreptul ac-

este anterioară renunțărei,5) poate să ceară

făcută

în paguba

lui şi să esercite drepturile

tal.

succesorale ale debitorului seu pănă la concurența
sumei ce i se
datoreşte.*) Aceasta nu este de cât acţiunea Pauli
ană sau revocatorie (Art. 975), care se aplică la ori ce acte,
şi prin urmare,
şi la renunțarea unei moşteniri. (V. esplie. Art. 562,
Tom. II. p. 650.)
Naşte însă întrebarea dacă renunţarea trebue
să fie frău- Renunţarea
duloa
să

că Art.
ditorilor,

sau

numai

păgubitoare,

şi dificultatea

provine

din

699, ca şi Art. 562, nu vorbeşte de cât de paguba
pe când

Art.

975,

vorbeşte

de actele

viclene

aceea ea f so

cre- cati trebue

făcute

de asi
debitor în dauna sau prejudiciul creditorilor.
Controversă.
Sa dis că renunţările gratuite, precum este renunţarea
la usufruct (Art. 562) şi renunţarea la moștenire (Art. 699),
ar fi revocabile numai pentru că ar fi causat o daună credit
orilor, independent de ori ce intenţiune frauduloasă din partea
debitorului re- ')

„Non fraudantur creditores, cum quid non adquiritur
sed cum quid de bonis diminuilur.* (L. 134, Dig. Lib. a debitore:
50. Tit, 17.)
V. şi L. 28. Dig. Lib. 50. Tit. 16. L.5 $ 13. Dig.
Lib. 24.Tiţ.1.

Comp. și L. 6. Pr. și $ 2. Dig.

Lib. 42. Tit. 8, Que

în fraudem
creditorum.—Adiţiunea, frauduloasă din partea unui
moștenitor pare
însă a fi putut face obiectul acțiunei Pauliane. Vegi
L. 3. Pr. Dig.
Lib, 42. Tit. 8 şi L.1$ 5. Dig. Lib. 42. Tit.6. Vedi
şi
supră, p. 335.
2) Aubry et Rau. V. $ 613, nota 29, Chabot,
art. 788, No. 4.—A- Art. 699 nn
cest drept fiind conferit
tenire

nu va putea

numai creditorilor acelor chiemați la moș- se aplicăla

fi esercitat

de cătră legatari. Lauren

t. IX. 480.
Demolombe. XV. 80 bis. Cas. Fr. D. P. 59.1. 321,
2) Aubry et Rau. V. $ 613, p. 173. Armntz. IL. 1434.
Laurent. XVI
460. Duranton. VI. 512. Toullier. D.II. partea IL.
349. Comp. Cas.
Fr. D. P. 73. 1. 65 şi Cas. Rom. Dreptul pe 1887,
No. 60. In adevăr, creditorii posteriori renunțărei n'au putut
să'și întemeieze
speranța de a fi plătiți din o succesiune pe care
moștenitorul o
lepădase înainte ca ei să devie creditorii lui.
Data

creanței

mare

legatari.

însă nevoe, după unii, de a fi
un act cu dată certă, potrivit Art. 1182, acest tecst constatată Prin Dată certă,
fiind străin de Art. 1182.
această ipotesă, așa în cât pâritului ar incumba, în
acest sistem, Controversă.
sarcina de a dovedi antidatarea creanței. Aubry
et Rau. III. $313,
nota 11. Cas, Fr. Rpert. Dalloz Obligations. 3886.
Comp. şi Demolombe. XXV. 234.— Coniră. Laurent. XVI. 461, Duran
ton.:
VI, 514.
*) Restul se va cuveni moștenitorilor care au primit
moștenirea. Demolombe. XV, 88. Mourlon. II. 266. Marcade. III. 230.
Ducaurroy,
II. 589. Demante. III. 108 bis; III. Arntz. II. 1434,
sn „fine.
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nunțător,!) şi această părere se întemeiează mai cu samă pe redacţiunea istorică a Art. 562 și 699, în care cuvântul fraudă,
care figura în proiectul primitiv, a fost înlocuit prin cuvântul pagubă, după cererea tribunalului de casațiune.?) |
Acest sistem este însă inadmisibil: 10 pentru că frauda, după
cum observă curtea din Grenoble,*) nu este de cât consecinţa pagubei, aceste două cuvinte fiind sinonime; şi 20 pentru ca acţiunea Pauliană este cu neputinţă când nu esistă fraudă. (Art. 975.)
Prin urmare, creditorii renunțătorului, pentru a putea să restoarne
renunțarea făcută de debitorul lor, vor trebui să dovedească: 1“
0 daună sau o pagubă oare care (eventus damni) *) şi 20) frauda
sau viclenia, adecă cunoştinţa ce avea debitorul de paguba ce are
să resulte pentru creditori din renunțarea sa (consilium frau-

dendi ex parte debitoris.) 5) Deci, dacă moștenitorul
a renunțat fără
5 Non reguiritur consilium fraudendi,
et Rau. V. $ 613, p. 172 și III, $
Dol et fraude. 1. 1562. Demante.
588. Duranton. VI. 511 şi X. 578.
6. Troplong. Contrat de mar. IL.

sufțicit eventus damni. AubIy
313, p. 90, nota 14. Bâdarride.
IIL. 108 bis, |. Ducaurroy. II.
Mass6-Verge. IL. p. 314, nota
1585. Rodiăre et Pont. Idem.

I. 893. Chabot și Belost-Jolimont, asupra Art. 788. Curtea Rennes.
D. P. 77. 2. 137 şi Pand.

Chron. pe 1870-1877. IL. p. 180.—Mar-

cade (II. 560 și III. 229) cere pentru ca acţiunea Pauliană să aibă

loc și frauda debitorului, însă pretinde că în actele cu titlu gratuit,

)

frauda est în tot-deauna presupusă, ceea ce este inadmisibil, după
cum am mai spus-o odată. Vedi Tom. ÎI. p. 650, tecst și nota 3.
Argumentul tras din lucrările pregătitoare nu este de loc concludent, pentru că din aceste lucrări resultă tocmai contrariul, de
vreme ce trib. de casaţie ceruse nu numai să se întrebuințeze
cuvântul de pagubă în loc de fraudă, dar mai propusese încă un

alt art. în care se (icea lămurit că acțiunna Pauliană

trebue ad-

misă tot-deauna, când e vorba de o renunțare făcută de debitor la
o moștenire sau la o donaţiune, ceea ce nu sa admis. Comp.
Laurent. XVI. 445. Demolombe. XXV. 195.
3) Râpert. Dalloz. Oblig. 972, 10. „Quamois non proponatur consiliuim
fraudandi

habuisse,

tainen qui creditores

habere se scit, et universa

bona alienavit, intelligendus est fraudandorum creditorum consilium habuisse.“ (L. 17 $ 1, Dig. Lib. 42. Tit. 8,

*) Paguba va consista în aceea că moștenirea era folositoare și debitorul insolvabii în momentul renunțărei, în cât această renunțare
a împedicat pe creditori de a fi plătiţi. Laurent. LX. 476, în medio.
Demolombe. XV. 80. Duranton. VI. 512, 517. Acţiunea creditorilor

mar

mai

avea deci loc dacă moștenitorul ar

avea

încă

destulă

XV.

79 urm,

avere din care ei ar putea să se îndestuleze.
5)

Vedi

in acest

sens.

Laurent.

XVI.

445. Demolombe.

şi XXV. 192 urm. Arntz. IL. 91. Larombitre. Oblig. L. Art.1167,
No. 14. Boileux. III. p. 195. Toullier. D. IE. partea II. 371. Gr.
Păucescu. Oblig. I. 384. Comp. şi C. Bucureşti. Dreptul pe 1887,
No.

28.

„fa

causa factum

demum revocatur, quod fraudandorum creditorum

est.“

(L. 10 $ 1, ab înito. Dig.

Lib. 42. Tit. 8.)
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fraudă, de bună credință, renunţarea
ditorilor va fi respinsă,

pentru

699.
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este validă, şi acţiunea cre-

că, în asemenea

caz,

moștenitorul

ma făcut de cât se useze de dreptul ce-i dă legea. 1)
Creditorii vor avea 30 de ani de la data renunțărei (Art.
1890)

pentru

a o ataca

ca

făcută

Chiemarea,
tuturor păr-

în dauna şi în frauda lor. Spre ților în ju-

acest scop, ei vor întroduce o acţiune la tribunalul domiciliului
renunțătorului sau a comoștenitorului ori a moștenitorului din

decată.

gradul subsecuent care ar fi primit moștenirea (Art. 58 Pr. Civ.),
chiemându'i pe toţi în judecată, pentru ca renunțarea să fie anulată atât în faţa renunțătorului, cât şi a moștenitorilor cărora renunţarea sa profită.?) Remâne bine înțăles că aceşti moştenitori
pot

să plătească

pe creditorii

reclamanţi,

în

care

caz,

acţiunea

lor nu va mai avea loc. (Demolombe. XV. 87. Ducaurroy. II 590.)
Dacă ei n'au fost desinteresați şi dacă cererea în anulare a fost
admisă, tribunalul, chiar prin aceeaşi hotărire, va autorisa pe creditori a accepta moștenirea în locul debitorului lor. 5) Autorisarea nu se dă deci de cât în urma revocărei renunţărei. (Vedi
supră, p. 354, nota 3.) După unii, legea ar prescrie o autorisaţie
din partea justiției, pentru că, în regulă generală, creditorii nu
1) In acest sens se vede redactat Art. 925 din Ante-proiectul de revisuire, care are cuvântul fraudă în loc de pagubă. Codul Italian
(949) și acel Olandez (1107) reproduc redacțiunea codului francez.
2)

Legea

presupune

deci

că, în urma

renunţărei,

moștenirea

a

fost

primită de alţii, căci dacă ea n'ar fi fost primită de nimine, creditorii renunțătorului n'ar avea de cât s'o accepte, esercitând dreptul renunțătorului. (Art. 701 şi 974.) Laurent. IX. 477. Demante.
HI. 108 bis, I și II. Mourlon. II. 266. Demolombe. XV. 76.
Creditorii, fie chiar anteriori renunţărei, nu vor avea nevoe, în ase-

mene caz, de autorisarea, justiţiei, pentru că ei nu fac de cât a esercita dreptul debitorului lor. (Art. 974.) Demolombe. Zoco cit. Duranton. VI. 519. Laurent. [X. 477. Vedi și supră, p. 349, nota 2.
Curtea din Galaţi şi Casaţia Română au decis chiar că credito- Creditorii
pot
rii moștenitorului care nu sa pronunțat încă asupra dreptului ce ei să prie] are

3

de a primi

sau dea

lepăda moștenirea,

ar putea,

mească moş-

cât timp a- tenirea în ba-

cest drept nu s'a prescris încă (Art. 700), să primească moştenirea za Art. 974,
ab intestat sau legatul în numele și în locul debitorului lor (Art. cănd moște974), pentru că facultatea de a accepta sau de a repudia o moş- nitorul a remas în inactenire nu e personală aceluia, în favoarea căruia ea este deschisă (v. țiune ? ConDreptul pe 1887, No. 77, p. 611 şi 614), însă Laurent (XVI. 427 troversă.
urm.) se rădică cu multă putere în contra, acestui sistem, pentru
că dreptul de opţiune ce are moștenitorul nu este cuprins între
drepturile pe care creditorii pot să esercite, nn din causă că acest drept de opţiune ar fi eselusiv alipit la persoana moştenitorului, ci pentru că el n'ar face parte din gajul creditorilor,
non est în bonis. (Vegi esplic. Ant. 974, unde se arată mai pe larg
această controversă.)

Tribunalele vor

trebui să autorise pe creditori a primi

rea, sub beneficiii de inventar.

Demolombe,

XV. 122.

moşteni-
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I1.—TIT.

1.—CAP.

V.—S-a IL.—ART. 699.

pot. din propria lor autoritate să esertite drepturile și acţiunile
debitorului lor (Demolombe. XV. 81); ear după alții, pentru că
anularea renunțărei nu dă prin ea însăşi nici un drept creditorilor. (Laurent. IX. 476.) Ori care ar fi causa acestei autorisări,
destul este că ea nu poate să fie refusată de judecător, în urma
anulărei renunţărei, sub cuvânt că moştenirea n'ar fi folositoare
creditorilor, de vreme ce hotărirea care revoacă renunțarea do-

vedeşte tocmai contrariul.)
Primirea mo
Creditoril care au isbutit prin acțiunea Pauliană a revoca
cătră cxedito-Tenunțarea, făcută de debitor, vor fi deci antorisaţi a primi
rii care au re-moştenirea, *) Nu este însă esact de a se dice, după cum face
țarea.
tecstul, că creditorii vor primi moştenirea în locul și rândul renunțătorulvi, căci renunțarea remănând validă în privinţa moştenitorului care a făcut'o (Art. 699 $ 2),5) şi el fiind considerat
ca şi cum wa fost nici o dată moștenitor (Art. 696), creditorii
mau putut să primească succesiunea în locul și rândul lui; de
aceea, legea şi cere intervenţia justiției. Judecătorii autorisă decă pe
creditori a primi moştenirea în virtutea legei.

Efectele ae-

ceptărei din
partea credi-

torilor.

Această acceptare fictivă

din partea

creditorilor

nu-i face

.-1) Laurent. LX. 476.-—0ontrâ. Chabot asupra Art. 788, No. 2. Masst„_
Verg6. IL, p. 314, nota 7.—Această autorisare ne aminteşte punevea în posesiune ce creditorii trebueau să dobândească la Romani
de la președintele provinciei, ex senfentia presidis (Instit.
$ 6. Lib.
4. Tit. 6, înainte

2) Creditorii
vreme ce
788, No.
3) Art. 699

de a ataca actele

făcute

de debitor în frauda lor.

care n'au figurat în proces nu vor avea acest drept, de:
elnuau dobândit anularea renuntărei. Chabot asupra Art.
4.
”
$ 2 prevede anume că acceptarea nu se face de credi-

tori în folosul renunțătorului. EI se folosește însă indirect prin fap-

*Moştenitorii

care au ac-

tul că creditorii lui se îndestulează.
Din această împrejurare, unit autori deduc

că

moștenitorii care

ar fi primit moştenirea în urma renunțărei ar avea regres în conrenunțător,

pentru

că datoriile acestui din urmă

ar

ună

tra debitorului

vei nau nici

fi fost plătite cu banii cuveniţi lor, de vreme ce renunțarea a re-

un recurs în

mas

contra renunţătorului.

267. Duranton. VI. 520 bis. Toullier. D. IL. (partea IL.) 349, nota 1.
însăo]se respunde . cu
Aubry et Rau. V. $ 613, p. 173. La aceasta
FR

Controversă.

Bir

moștenitorului

validă în privinţa

care o făcuse.

Mourlon.

II.

i
A
drept cuvânt
că> renunțătorul
nu datorește nici o restituire moştenito-

ului care ar fi acceptat în lipsa lui, căci dacă partea ce i sar
fi cuvenit lui profită creditorilor, ear nu comoştenitorilor sel, aceasta, nu

este

prin

voinţa

lui, ci prin efectul legei. Bunurile moş-

tenirei se consideră deci prin o ficţiune ca făcând parte din patrimoniul renunțătorului, care patrimoniu este garanţia creditorilor.
(Art. 1719.) Res in bonis debitoris mansit. (Instit. $ 6, în fine. Lib.
IV.

Tit. 6.) Demolombe,

108 bis, III. Arntz. IL.
Massc-Verg€.

Zacharig

XV.

Il. p. 315, nota

Proudhon.

89. Laurent.

IX. 479.

Demante.

III.

1435. Ducaurroy. Il. 589. Marcade. III. 230.
11, care nu se unesc

Usufraei. V. 2410.

cu părerea lui
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deci să devie moștenitori al defunctului, de unde resultă că ei
nu pot fi urmăriţi de cătră creditorii moştenirei. î) Scopul acestei acceptaţiuni fictive este de a se afla prisosul ce remâne, după
ce s'au scădut toate datoriile defunctului, ca din el să se poată
îndestula creditorii. Tot ce va remănea din porţiunea renunţătorului, după plata integrală a creditorilor, se va cuveni comoştenitorului renunțătorului, sau moștenitorului din gradul subsecuent.*)
O dată ce creditorii au acceptat moștenirea, ei vor trebui
chiemaţi la toate operaţiunile de lichidare şi de împărţeală, putând chiar să provoace ei singuri aceste operaţiuni.?) (Art. 785.)
Partea de moştenire ce sar fi cuvenit renunțătorului nu devine proprietatea creditorilor, şi ei nu aii decât dreptul de a o

vinde spre îndestularea lor. £)
III. Despre dreptul renunțătorului de a reveni asupra renunţăreă
sale. (A treia escepțiune la principiul irevocabilităței venunțărei.)
Renunţarea, ca şi acceptarea, în unele casuri, este anulabilă
sau revocabilă (Art. 694), ear în altele, inesistentă.
Cu toate
că doctrina şi jurisprudența sunt încă confuse asupra, acestui punct,
totuşi trebue să ne ferim de a confunda actele anulabile cu acele
radical nule sau mai bine is inesistente, căci esistă o mare deo-

sebire între aceste două casuri.5)
1% Casuri

în care

renunţarea

este

anulabilaă.

Cu toate că legea nu se ocupă despre causele de anulare
ale renunţărei, totuși, renunțarea va fi anulabilă după principiul
dreptului comun, în următoarele casuri: 10 când eaa avut loc fără
îndeplinirea

formelor

pacităţei aceluia
:)

2
3)
1)

5)
&

Aubry

et. Rau.

în

prescrise

numele:
V.

de

căruia

$. 613, p. 173.

lege

pentru

complectarea

ca a fost făcută, €) 2
Laurent.

IX.

478.

ca-

când

Demolombe.

XV. 84. Toullier D. II. (partea IL.) 348.
Aubry et Rau. V $ 613, loco cit. Mass6-Verg6. ÎL. p. 315. Chabot,
asupra Art. 788, No. 6 urm. Mareade. III. 230. Demolombe. XV.
88. Ducaurroy. II. 589. Mourlon. Il. 266.
Demolombe. XV. 83. Toullier. D. II. 348. Mass6-Verg€. Il. p. 315,
Demolombe. XV. 85. Marcad6. Il. 230, în fine.—La lichidarea acestei părți se va scădea tot ce renunțătorul datorea succesiunei.
Astfel, în caz când renunțătorul ar fi descendent a] defunctului și
ar fi primit o liberalitate supusă raportului (Art. 751), creditorii
vor fi obligați a face acest raport, cel puțin în mod fictiv, imputând suma supusă raporului asupra părței cuvenită debitorului renunțător. Demol. XV. 86. Durant. VI. 515,516. Berriat St.. Prix. IL. 2766.
Vegi supră, p. 335, 336 urm. Comp. şi Lom. Î, partea II, p. 46.
Argument. din Art. 687. Vedi supră, p. 341 şi 308 urm. Comp.
Arntz. II. 1425. Laurent. IX. 468. Demolombe. XV. 91. Demante.
III. 108 bis, VI. Aubry et Rau. V. $ 613.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

III.—TIT.

L—CAP.

V.—S-a 11.

ea a fost urmarea unei violențe sau a unei fraude

(Comp. L. 7.

Cod. Lib. 2. Tit. 21) esercitată în contra renunțătorului, fie chiar

de cătră
Eroare.

un

al treile

neinteresat

în causă. 1)

Cât pentru eroare, dacă ea cade asupra identităţei MOştenirei la care renunțarea se aplică, adecă in îpso corpore rei,
ea face ca renunţarea să fie nulă şi inesistentă, ear nu numai anulabilă,>) soluţiune pe care am admis'o Şi în privinţa aceptărei.
(Vegi sapră, p. 331, nota 1, în fine.)
Afară deci de cele dou& casuri mai sus espuse, renunțarea
va putea fi anulată nici pentru causă de eroare asupra câti-

nu

mei moștenirei, nici pentru lesiune, pentru că, în dreptul nostru, lesiunea nu este un mijloc de anulare în privința majorilor (Art. 1165),
şi pentru
Ascunderea
unui lucru al
moștenirei.
Art. 703.

că Art.

694

nu

poate

fi admis în specie

prin analogie,

ca unul ce este escepţional, şi prin urmare, de strictă interpretare,5)
Renunţarea mai poate încă fi anulată când moștenitorul a
dat la o parte sau a ascuns lucruri de ale succesiunei. (Art,

703.) (Demolombe. XV.

104.)

Moştenitorul care va propune anularea pentru incapacitate,
dol sau violenţă va trebui să dovedească afirmaţiunea sa, (A. 1169.)
?) Argument din Art. 694, 953, 960 și 961. Vedi și supră, p. 331,.
tecst și nota 2. Comp. Laurent. IX. 470. Demolombe. XV. 92.. Demante. III. 108 bis, VI. Aubry et Rau şi Arntz, loco cit—Contră.
Marcad€. III. 240. Toullier. D. II, partea II. 351, după care renunțarea ar fi anulabilă numai “dacă dolul ar fi fost practicat de
cătră comoștenitorii renunțătorului sau de cătră rudele din gradul subsecuent, ceea ce este inadmisibil, pentru că renunţarea
fiind un act unilateral, ca și acceptarea, se poate aplica în specie
"Art. 694 prin analogie. Vedi supră, p. 331, nota 2.
2) Demolombe. XV. 93.—Vedi însă Laurent. IX. 469, după care renunțarea ar fi numai anulabilă, când ea ar avea de obiect o altă
moștenire de cât acea la care moştenitovul a înţeles a renunţa,
ceea ce constitue o contradicere flagrantă cu cele spuse aiurea,
căci tot acel autor admite (IX. 356) că acceptarea este inesistentă
când

eroarea

cade

asupra

identităței

moștenirei,

în

ipso

corpore

rei—Aubry et Rau (V $ 613) şi Armntz (IL. 1425) admit de asemene
că renunțarea este numai anulabilă în acest caz, însă doctrina, lor
nu este cel puţin contradicătoare, pentru că ei admit aceeași soluţie în privința

aceptărel.

Vedi

supră, p. 336, nota 1, în fine.

Ces-

tiunea nu are însă nici un interes practic, pentru că mai nici o
dată nu se va întâmpla ca un moștenitor să renunțe la o moştenire credând că renunţă la alta.
2)

Laurent.

IX. 471. Marecade,

III.

240.

Demolombe.

XV.

94. Aubry

et Rau. V. $ 613, p. 171. Mouslon. Il. 269. Demante. IL. 108 bis,
VI. Arntz. Il. 1425. Vedi şi supră, p. 332, nota 1.—Contră. 'Toul-

lier. D. 1]. 351. Masse-Vergc. ÎL. $ 380, p. 318. Comp. L. 6. Dig.

Lib. 2. Tit. 15, de transactionibus.

Acest din urmă sistem este inad-

misibil la noi față cu disposiţiunea Art, 1165 care
tul corespundător din codul francez.

modifică tees-

DESPRE SUCCESIUNI.— ANULAREA RENUNȚĂREI.
Acţiunea în anulare, pe care o are
nunţător

sau

representanţii

sei (Art.

numai

361

moștenitorul

974)

(Demolombe.

este

inesistentă,

re- i resorierea

XV. 99),

anulare.

se va prescrie, după unii, prin 10 ani (Art 1900) (Demolombe.
XV. Controversă.
99. Aubry et Rau. V. $ 613,p. 171), ear după alţii prin 30 deani. 1)
Renunţarea infectată de viciul incapacităţei, dolului sau al
violenţei fiind numai anulabilă este supusă ratificărei sau confirmărei, (Art. 959, 1167 şi 1190.) (Demolombe XV. 99.)
Renunţarea o dată anulată, moștenitorul va putea să pri- Efectele amească moştenirea, fie pur și simplu, fie sub beneficii de inventar.?) nulărei renunțărei.
2”

Casuri

în

care

anularea

După principiile generale ale dreptului, renunţarea va fi inesistentă: 10 când n'a esistat consimțământ; 20 când renunţarea
n'a avut nici un obiect; 3% când ea n'a fost făcută în formele legale, adecă la grefa tribunalului județului în care moștenirea
a fost deschisă 5) (Art. 695); 4% când mostenirea la care sa re-

nunţat

nu

era încă

deschisă,

lipsită de obiect. *) (Art. 702,

căci, în asemene

965,

caz,

ea

ar fi fost

1226.)

*) Arntz, IL. 1425. Vegi şi supră, p. 310 şi 335, — Prescripția în ori Punctul de
ce caz vă începe a curge de la încetarea incapacităţei și a vio. plecare al

lenţei, san de la descoperirea dolului. (Art. 1900.) Laurent. IX. Prescripțici.
362. Vei și supră, p. 335.—Vedi

”)

prescripţia

începe

a curge

Laurent. IX. 472. Demolombe.
moștenitorii

sau moştenitorii

mit moștenirea în urma
restitue

însă Arntz. II. 1425, după care

de la deschiderea

XV.

100. Comp.

gradului

renunțărei

supră, p. 336. Co-

subsecuent

acum

tot ce primise jure heredis,

moştenirei.
care ar fi pri-

anulată,

păstrând

vor trebui să

numai

fructele

administraţie

(Comp

dacă

ei au fost de bună credinţă. (Art. 123 și 485.) Demol. XV. 101 urm.
Cât pentru validitatea actelor pe care cei de al treile au pu- Validitatea
tut să le facă medio tempore cu moştenitorii actualmente evinşi, actelor făcu:
>
atâmnă
:
sing
vitemediotemcestiunea
atârnă
de o altă* cestiune
foarte confusă3 în doctrină
ȘI pore de moşîn jurisprudență, şi anume deaceea de a se ști care este valoarea ienitorul care
actelor făcute de cătră moștenitorul aparent, cestiune pe care 0 acceptase în
vom trata-o când ne vom ocupa despre petițiunea de ereditate, urma “O

Unii fac o deosebire

:)
*)

între actele de

Art. Re

1097) şi acele de disposite (v. Demolombe. XV. 103), ear alții
nu mențin nici actele de administraţie, nici actele de disposiţie,
pentru că moștenitorul aparent nu avea nici un drept asupra lucrului, de vreme ce acceptarea făcută de cătră moștenitorul care
mai întăi renunțase are efect retroactiv pănă în (iua deschiderei
moștenirei. (Art. 688.) Comp. Laurent. IX. 554 urm.

Demolombe.

XV. 16, 19. Comp. şi Cas. Fr. D. P. 56.

1. 5.—Vedi însă

Laurent (IX. 462) care face oare care reserve. Vei Și supră, p.339,n.2.

Laurent.

IX. 463.

Cas. Fr. Râpert.

Dalloz.

Suecession.

621,

10,

Renunțarea la o moștenire viitoare nu poate să fie confirmată,
nici chiar în urma deschiderei moștenirei, pentru că este de princip că actele inesistente nu sunt supuse confirmărei. Laurent. LX.

464, Curtea Aix. R6pert, Dalloz. Succes, 621, 6%. Vedi şi supră, p. 336,

CIVIL.—CARTEA

CODUL

1.—CAP.

UL.—TIT.

V.—S-a

IL.—ART.

702.

In toate aceste casuri, renunţarea nu va produce nici un efect (Art. 966), şi inesistența actului va putea fi propusă de ori
şi cine, chiar de acel de la care el emană, şi aceasta oră şi când,
chiar după espirarea termenului de 30 de ani. Renunţarea inesistentă nu este supusă confirmărei, pentru că nu se poate confirma ceea ce nu esistă. ')

Despre

căsătoriei nu se poate renunța

Art. 702.—Nici chiar prin contractul
la succesiunea

în viață, nici să pot

om

unui

se

renunțare la o

poate face

asupra

nici se pot face invoiri

chiar de star da consimţământul aceluia a
tiune. (Art. 5, 702, 1226 C. C. Art. 1130
Art. 1226.—Soţii nu vor putea se facă
țare, care ar avea de obiect să schimbe
între dânșii și descendenţii lor. (Art. 5,

$ 2, 968 C. C. Art. 1389 C. Fr.)

Art.

1032

Cod Calimach.

even-

?) (Art. 5, 845, 965 $2,

966, 968, 1008, 1223, 1226 C. C. Art, 791 C. Fr.)
este deschisă,

drepturile

instrăina

tuale ce s'arputea dobândi asupra succesiunei.
Art. 965 $ 2—Nu

succesorale.

viitoare.—Pacte

la o moştenire

renunțarea

unei

succesiune

astfel de

ce nu

succesiuni,

cărui succesiune este în ces0.Fr.)
nici o convențiune sau renunordinea legală a succesiunilor
659 urm. 702, 936 urm. 965

„Nimărui nu este ertat, dice Art. 1032 din codul Calimach,
să facă tocmală anume pentru primirea sau lcpădarea moştenirei
unei rudenii a lui ce încă se află în viață, pentru că asemene
tocmeli sunt în potriva moralului şi pentru aceasta prihănite,
care de multe ori aduc și un sfârșit primejdios.“ 3)
)

Laurent. IX.

—

N

p. 336.

464-467 şi

Cu toate

aceste,

autorităţile citate acolo.
sunt

decisiuni

mai multe

specie prescripţia de 30 de ani; aceasta
ce obicinuit se face între actele inesistente
Art. 1600 din codul francez mal prevede
moștenirea unei persoane aflată. în viață,

Vedi şi

supră,

care aplică în

provine din confusiunea
şi acele anulabile. »::
încă că nu se poate vinde
chiar cu consimțămentul

seu, teest care s'a eliminat de legiuitorul nostru ca de prisos, de
oare ce el nu face de câta repeta proibiţiunea cuprinsă în Art. 702.

Dreptul Roman.

3)

Codul Calimach nu face de cât a traduce legea 30, în medio, Cod.
lib. 2. Tit. IL, de pactis, unde se dice: „Hujusmodi pactiones odiose esse videntur et plene tristissimi et periculosi eventus.“ .
'Toate contractele, chiar și pactele antenupţiale relative la moștenirea

unui

om

viu, erau

deci nule și la Romani

şi nu produceau

nici un

acte

erau considerate ca contrarie bu-

pulatio, manifestum est.“ (L, 4.
1. Dig. Lib. 18. Tit. 4, precum
putea înse înstrăina drepturile
om viu, cu cousimţământul lui,
vocat în tot timpul vieţei sale,

Cod. Lib. 8. Tit. 39.) Comp şi L.
şi L. 94. Dig. Lib. 29. Tit 2. Se
sale eventuale la moştenirea unui
dacă acest consimțământ nu era reet in ea usque ad extremun vite

efect, pentru că asemenea

„E eo instrumento nullam vos habere aclionei
nelor moravuri:
mores de succesione futura înterposita fuit stibonos
în quo contra

sue

spatium perseveraverit,

pentru

că,

în acest caz,

tot

ce ase-

menea pact avea, de odios era distrus prin consimţământul şi aprobarea stăpânului bunurilor care făcea obiectul pactului. (L. 30. Cod.

Lib. Il. Tit. 3.) Astăgi, asemene pact este formal oprit prin Art. 965.
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Pravila lui Matei Basarab prevede de asemene în glava 277 Frasila lui
că : „tocmelele tatălui care îşi mărită fata şi o înzestrează cu condițiune ca zestrea ei dată să fie pentru toate lucrurile ci, şi mai
mult să nu aibă treabă în bucatele lui, mare nică o putere, nică
adeverinţă, nici nu opreşte pe fiea-sa de a'l moşteni de va muri
fără carte“. Fiica înzestrată nu putea însă, in asemene caz, să vie
” la moștenire de cât făcând raportul. (Comp. L. 1$ 3. Cod, Lib.6.
Tit. 20, de unde este luată această disposiţie.) (Vedi şi esplic. Art. 751.)
Primirea şi renunţarea la o moştenire nedeschisă încă, pre- Dreptul ve
cum și pactele

succesorale

în genere

erau deci

oprite

la noialtă

dată, ') ca și astădi, pe când în dreptul vechii francez, din contra, fetele erau mai în tot-deauna silite a renunța în favoarea
fratelui celui mai mare la moştenirea rudelor lor, chiar colaterale, pentru a păstra splendoarea numelui şi bunurile în aceeaşi
familie, ceea

ce se

făcea

mai

în

tot-deauna

prin

contractul

de

căsătorie, în care. ele declarau că se mulțumesc cu zestrea primită, care zestre era mai mult un pretecst, căci, după unele
cutume, se putea renunța la drepturile eventuale de moștenire
pour un chapeau de roses. Aceste obiceiuri feodale fiind însă abrogate prin legea de la 15 April 1791, scopul Art. 702, 965
și 1226 este de a :confirma o dată şi mai mult această abrogare.
Renunțările la o moştenire nedeschisă încă 2) şi pactele suc1)

Pactele succesorale erau oprite după codul Calimach chiar între
adoptat și adoptător, pentru că deși, după Art. 249 din acest codice
(1841 Austriac), se pot alcătui prin toemeli oareşi care deosebiri
pentru creşterea, înzestrarea, chipul vieţei şi celelalte al adoptatului, totuși prin aceasta, legiuitorul Calimach n'a voit să permită
ori ce convențiuni între adoptător şi acel adoptat. Cas. Rom. Bulet.
S-a Î pe 1876,

p. 187.

In codul

Austriac,

ori ce pacte

succesorale

sunt din contra permise. Cas. Rom. loco cit.—Invoeala însă prin care
copil

majori

a unui

interdis

împărţesc

averea lui

cu avisul

consi-

liului de familie și aprobarea comisiei epitropiceşti este validă și
nu constitue un pact asupra unei succesiuni viitoare oprit de co-

dul Calimach. Curtea din Iaşi. Dreptul pe 1888, No. 55.

2)

Se înţălege de la sine că renunțările indirecte sunt oprite ca și Renunţărei
acele directe, pentru că nu se poate face indirect ceea ce legea pe cale
in-

opreşte de a se face în mod direct. Laurent. XVI. 88.
Convenţiunile

făcute

asupra

moştenirei

unui

absent

directă

sunt de a- Convenţiuni

semenea nule și de nul efect, pentru că moştenirea absentului nu făcute asueste deschisă și pentru că moartea sa nu se presupune nici
o dată, Pra mosie
Laurent. IL. 122 urm. şi XVI. 97 urm. Larombitre. Oligations, |. oieri
Art. 1130. No. 23. Vedi însă Demolombe. II. 130, î31. Aubry et troversă.
Rau. III. $ 344, p. 217, (edia a 3-a). Cas. Fr. D. P. 71. 1. 193.
După

aceste din urmă

autorităţi, convenţiunile

privitoare

la bunu-

rile unui absent închiete în urma declaraţiunei absentei sunt numai
anulabile,

dacă se stabilește

era în viaţă. In lipsa

acestei

că, in momentul

dovedi

închierii lor, absentul

însă, ele

vor fi valide atât

între părțile contractante. cât şi. în: privința celor de al treile.
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convenţiunile

când

ar

asupra unei moșteniri viitoare, sunt

emana

de

la proprietarul

84) şi când ele ar avea de obiect
moştenirei,

dar încă

o porţiune

moştenirei

(Lau-

nu numai univer-

oare care din ea, sau un

obiect particular,!) pentru că ele sunt contrarie bunelor moravuri şi
ordinei publice, 2) de unde resultă că asemene convenţiuni, făcute
chiar prin contractul de căsătorie, şi cu consimțământul aceluia
despre a cărui moştenire este vorba (Art. 965 $ 2), nu suntnumai anulabile, ci inssistente, şi prin urmare, lipsite de ori ce efecte. (Art. 966.) 3) Ele nu vor putea deci fi confirmate nici o
dată, chiar

în urma

deschiderei

moștenirei,

pentru

că nu se poate

„confirma ceea ce nu esistă. î)
Nu poate de asemene să fie vorba în specie de o acţiune
în anulare, căci numai actele care au ființă pot fi anulate. Pactele succesorale fiind inesistente, judecătorii vor declara că actul
n'a avut nică o dată ființă. De câte ori deci actul va fi inesistent, nu numai părţile interesate, dar şi ori ce persoană căreia sar
opune actul va putea cere, fie pe cale de acţiune, fie pe cale de
escepțiune,
Neaplicarea
Art. 1900.

ca ea

să fie

deslegată

de

legătura

aparentă

a unei

obligaţiuni care nu are fiinţă. 5)
Această acţiune nu se
5)

2)

Laurent,

XVI.

prescrie

85. Cas.

prin

10 ani,

conform

Art.

juris

dacă

Fr. D. P. 46. 1, 25.—usd

convențiunea are în același timp de obiect o moștenire deschisă și
una viitoare? Convenţiunea este ea nulă în totul, sau poate ea îi
divisată? Vedi Laurent. IX. 419 și XVI. 86.

Laurent. LX. 463 și XVI. 83 și 106. Cas. Fr. D. P. 46. 1, 25.—

Sunt autori care cred că legiuitorul a oprit pactele succesorale
pentru ca moștenitorii presumtivi să nu fie lesaţi prin o înstrăinare
nepotrivită a

drepturilor

lor

eventuale.

(Colmet

de Santerre.

V.

45 bis.) Această părere este însă inadmisibilă la noi, unde acţiunea
în rescisiune nu este în genere admisă pentru lesiune. (Art. 1165.)
s) Un pact succesoral ar fi inesistent, chiar dacă el ar fi fost făcut
înainte de moarte prin un act a cărui dată lăsată în alb ar fi fost
“complectată după moarte. Laurent. XVI. 87. Curte Paris. D. P. 63.

2, 45.— Nimic nu Sar

opune însă ca păiţile înteresate

să reiîno-

iască convenţiunea lor prin un act posterior morței Ini de cujus, şi
asemenea reinoire ar fi de astă dată validă. Cas. Fr. Dreptul pe
pm
—

1884. No.

58, p. 472.

Laurent. IX. 464. XV. 465. XVI. 106 şi XVIII. 564 urm. şi 575

urm.— Contră. 'Toullier D. IV. partea II, 518. Merlin. Quest. T.
VI. V-o Ratification, No. III. p. 582, care revine asupra primei sale
opiniuni susținută

Prescripția
de 10 ani.
Art.

1900.

Prescripţia
de 30 ani.

în Râpert.

Prescripţia de 10 ani
plicabilă în specie,

pentru

eodem

prevădută

verbo, Tom.

14.

de Art. 1900 nu este deci a-

că această prescripţie

esteo confirmare

tacită. Laurent IX. 465. Cas. Fr. D. P:46. 1. 25. Prescripția de 30
de .ani este şi ea inadmisibilă, după cum vom vedea, mai la vale,
(p. 365), cu toate că ea nu este o confirmare, Laurent. LX. 466,

5 Comp, Laurent, IX. 465—467. XV. 465 şi XVI. 531 şi 564.
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„1900, pentru că această prescripţie este o confirmare tacită care
în specie este inadmisibilă. (Vedi supră, p. 364, nota 4.)
Prescripţia

de

30

de

ani este

de asemene inadmisibilă, pen- Preseripţia

tru că obligaţia care se întemeiază pe o causă ilicită, precum ge BDani.,
este pactul succesoral, neputând să producă nici un efect (Art.
966), nu poate nici odată fi validată prin nici un laps de timp,
ori căt de lung ar fi. !)
Cu

toate

că proibiţiunea

pactelor succesorale

este

de

ordine jEsceptiani

publică, totuşi legea franceză prin escepţiune permite câte odată „e Prauier

părților

contractante

de

a deroga

la această

disposițiune.

Astfel succesorale.

este instituţia contractuală, pe care legiuitorul nostru n'a admis'o,
prin care se institue un moștenitor, și ascendentul împărţeşte între descedenți, în timpul vieţei sale, averea sa prin donaţiune.
Legiuitorul

nostru

permite

însă

ascendenților

averea sa între descendenți. (Art. 794 urm.)
nu este un pact soccesoral,

de

Această

a împărți Impărţeala

împărțeală a

fiind că nu are de obiect bunuri vii- între descenconstitue însă o disposiţie mortis „lentile,
,
,
causa în acest sens că ascendentul face prin convenție cu descendenţii sei presumtivi, în timpul vieţei sale, ceea ce legea nu
permite moștenitorilor de a face de cât in urma deschiderei moştenirei.
De aceea, împărțeala făcută de ascendenți, în timpul vieţei lor, este de strictă interpretare.
Indată deci ce se întrece
cesa ce legea permite, se face ceea ce ea opreşte, adecă o convenţie asupra unei succesiuni viitoare. 2)

toare,

Asemene

Despre

împărțeală

pedeapsa edictată contra moştenitorului care cu rea
credinţă a pus la o parte sau a ascuns lucruri
de ale moştenirei.

Art. 703. — Eregil care
ale unei

succesiuni,

nu

mai

au dat la o parte, sau au ascuns
au facultatea

de a se lepăda

lucruă

de dânsa;

cu

toată renunţarea lor, ei remân eredi şi nu pot lua nici o parte din lucrurile date la o parte sau ascunse. (Art. 689, 691 urm. 712,1162C.C.
Art, 53 urm. 306 urm. C. P. Art. 79 C. Fr.)
Art. 712.—Bredele care a ascuns obiecte de ale succesiunei, sau
care cu știință şi rea credință

)

n'a trecut în inventar

efecte

dintr'&nsa,

Laurent. IX. 466 și XV. 465.—Contră. Cas. Fr. (D. P. 46. 1. 25) Acţiunea în
care admite prescripţia, de 30 de ani.—Se poate însă întâmpla, şi a-repetiţie este
ceasta va fi cele mai dese ori, că renunțarea la o moștenire vii- prescriptibica
:
RR
gay

toare să fi fost făcută cu titlul! oneros și că prețul

renunțărei săcală.

fi fost plătit; ei bine, în asemenea caz, acel care a plătit
nu datorea

va avea

o acţiune

ceea ce

în repetițiune (Art. 993), însă ea nu

va putea fi esercitată de cât 30 de ani, nu pentru că, după trecerea acestui timp, renunțarea ar fi devenit. validă, căci este cu
neputinţă ca actul lipsit de orl ce efecte juridice să devie când-va
valid, ci pentru că interesul societăței cere ca ori ce acțiune să fie
prescriptibilă, ne pene immortales fiant lites. Comp. Laurent. loco cil.
2) Comp. Laurent. XVI. 105. Cas. Fr. D. P. 46.1.,15.D.P. 66. 1.217.

Art. 993.
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nu se poate folosi de beneficiul de inventar. 1) (Art. 703, 713 urm. C.C.
Art. 306 urm. C. P. Art. 674, 675, 702 urm. Pr. Civ. Art. 801 C. Fr.)

Moștenitorii?)

care, după

cum

prevede

Art. 712, curea

cre-

Art. 703 și 712 se complectează unul prin altul; de aceea le am
esplicat la un loc. Art. 1460 şi 1477 din codul francez mai wprevăd încă asemene penalităţi, însă aceste tecste au fost eliminate
de legiuitorul nostru cu întregul capitol care se ocupă de comunitatea legală.

Persoinele
cărora Art.

703, 712 sunt
aplicabile.
Moștenitorii
moştenitorului.
Legatari.
Controversă.

Solidaritate
între

moșşte-

nitorii culpabili de
fraudă. Art,
1003 C. C.
şi 142 Pr.
Civ. Deosebire de la
codul îran-

cez,

Moştenitori
minori sau

interdiși.
Controversă,

Art. 703 şi 712 se aplică la toţi moştenitorii care succed în universum jus defunct,

prin urmare,

nu numai

la acei regulați, darși la

acei neregulați (Demol. XIV. 503), şi chiar la moștenitorii moștenitovului mort după deschiderea succesiunei, cărora moștenirea ar fi
trecut prin transmitere. (Art. 692, 693.) Demolombe. XIV. 504.
Aceste teeste se aplică de asemene, după părerea generală,

legata-

rilor universarii și acelor cu titlu universal, nu însă acelora cu titlu
particular. Demolombe. XIV. 503. Laurent. IX. 343.— Contră. Ponjol.
Successions. p. 453 urm.
Ele nu pot însă fi intinse la asociatul culpabil de ascundere sau
de punere la o parte a unor obiecte ale societăței. (Art. 1530.)
Cas, Fr, D. P.65. 1. 352.
,
Dacă ascunderea, sau punerea la o parte emană de la mai mulţi
moștenitori, toţi vor fi responsabili în mod solidar, adecă unul pentru
altul, în privința întregei

despăgubiri,

în basa

Art.

1003 care curmă

controversa, ce esistă asupra acestui punct în Francia. (Vegi Laur“rent. IX. 337 şi XVII. 318 urm.) Comp. şi L.1 $ 10, L.2 și 3.
Dig.

Lib.

9.

Tit. 4, care

și ele admit

solidaritatea. Tecstul

Art.

1003, care reproduce formal teoria romană admisă de doctrină și de
jurisprudența franceză, nu esistă în codul francez, ci este reproducerea Art. 1156 din codul Italian; numai astfel se poate esplica cum
acest tecst a putut să scăpe din vederea d-lui Bonachi. In privinţa
eheltuelelor, avem earăşi un tecst care nu esistă în Francia, și anume, Art. 142 Pr. Civ, care prevede că, în caz de a se
condamna mai multe părți pentru fraudă, violență ete., cheltuelele
se vor pronunţa asupra lor sokdar.
Minoril chiemaţi la o moștenire sau majorii interdiși neputând
să primească moştenirea de cât cu autorisarea consliului de familie şi sub beneficiii de inventar (Art 405, 454), de aci urmează
că ascunderea, punerea la o parte sau netrecerea în inventar a

unor lucruri din moștenire
moştenitori,

comise de dânșii

n'ar putea să'i facă

dacă el n'ar avea această calitate, nici să transforme

calitatea lor de moştenitori beneficiari în acea de moștenitori puri

şi simpli.
Minorul însă care ar fi lucrat cu pricepere, la caz de dol
din partea sa, nu va lua nici o parte din lucrurile dosite, această

perdere fiind pedeapsa delictului civil de care el s'a făcut culpabil.
(Argum. din Art. 1162.) Marcadâ. IIL. 242, în fine. Demolombe.
XIV. 336. Ducaurroy. Il. 615. Aubry et Rau. V. $ 612, p. 164.
Mourlon. Il. 272. Este însă de observat că acest din urmă autor
se unește cu ceilalți numai în parte, admițând că minorul nu se
va împărtăşi din lucrurile dosite, susținând însă că el va fi declavat moştenitor pur şi simplu, întocmai ca și majorul. In deliciis
non attenditur minor cetas. 'Tot în acest sens se mai pronunță
încă Demante (ll, 96 bis, V şi 113 bis, 1),. Troplong (Contrat

.
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dință!) au dat la o parte sau au ascuns,?) fie prin sine, fie prin
alții (Art. 1053 C. Calimach), precum rude, slugi ete.?) lucruri sau
de mariage. Ul. 1567) şi Laurent (IX. 338.) Cu alte cuvinte, în acest
sistem, se aplică minorului ambele penalităţi prevădute de Art. 703.
Motivele acestui sistem sunt pe larg arătate în Mourlon, loco cit.
însă ele nu sunt de natură a ne convinge, căci nu văd cum incapabilul ar putea pe o cale indirectă să devie moștenitor pur şi

simplu, atunci când el nu poate să ajungă la aceasta în mod direct. (Art. 405, 687 $ 2.) Viam illi lex obstruzit.—In fine, alții
au pretins că minorul sau interdisul n'ar putea să fie lipsit de
pmtea sa din obiectele ascunse sau puse la o parte, singura sa
obligaţie fiind de a le aduce la masa succesorală (Duranton. VI.
480), ceea ce earăşi mi se pare inadmisibil.

Cât pentru femeea măritată, ea putând să fie moștenitoare pură Femeea măritată,
şi simplă, şi respundând de delictele sale, nu mai remâne nici o
îndoeală că Art. 703 şi 712 îi sunt aplicabile în totul, dacă ea
s'a făcut personal culpabilă de ascundere, punere la o parte sau

netrecere în inventar cu rea credință a unor obiecte ale moștenirei.

')

Comp.

Laurent.

LX.

338.

Demolombe. XIV, 474. Laurent. IX. 336. Cas. Fr. D. P. 69.1. 338
şi 368,— Creditorii moştenirei, legatarii sau comoștenitorii care
imvoacă ascunderea unui obiect al moștenirei trebue să probeze
faptul și intenţiunea

frauduloasă

a moștenitorului

(Art.

1169),

cu

atât mai mult cu cât frauda nu se presupune nici odată. (Apt.
960, 1899.) Proba se va putea face prin marturi sau presumțiuni,
chiar dacă ar fi în joc o valoare mai mare de 150 lei, pentru

„că cel de al treilea au fost în imposibilitate de a'și
scrise.

(Art.

1198.)

Demolombe.

XIV.

482,

483.

procura acte

Laurent.

IX 336,

341. Cas. Fr. D. P. 70. 1. 248 şi Pand, Pâriod. pe 1889, 1. p. 536.
Curtea

din Pau..D. 86. 2, 142.—Moștenitorul posesor de rea credință.

al unul obiect din moştenire war putea deci să invoace Art. 1909,
pentru

că acest tecst nu apără

de cât posesorii

de bună credinţă.

Laurent. IX. 341.

C. Nancy. D. P. 70. 2. 142. Vegi

Pand. Period. pe

1889, L. p.

gența

moștenitorului,

carea Art.
şi

decisiile

703

536.—Neştiinţa,

ori cât de gravă

ar fi, nu autorisă însă apli-

și 712. Laurent. IX. 336.

citate de acest

autor.

și Cas. Fr.

eroarea sau negli-

Demolombe.

Comp.

și

supră,

XIV. 474

p. 314,

nota

de la p. 313, la fine. „Amovere non videtur, qui non calido animo
nec muligno rem reposuit. Nec 15 quidem, qui în re erravit, dum
putat non esse hereditarium.“ (L. 71 $ 8. Dig. Lib. 29 Tit. 2.)
Punerea la o parte este ascunderea unui obiect al moştenirei în
paguba creditorilor, legatarilor sau a celorlalți comoștenitori. Panerea la o parte sau ascunderea este deci tot una. Laurent. IX.
335. Demolombe. XIV. 413. Mourlon. IL. 270. De aceea, Romanii
cuprindeau sub espresiunea generică amovere ori ce faptă frauduloasă a moștenitorului. „,Amovisse eum accipimus, qui quid celaverit, aut interverterit, aut consumserit.“ (L. 71 Ş6. Dig. Lib. 29, Tit.2.)
Fabricarea unui testament falş cu scop de a pune mâna pe întreaga

moștenire

nu

în sensul Art. 703.

:

consitue

Laurent.

o ascundere

IX.

345

sau

ter.

o punere la o parte

Curtea din

Caen. D.

P. 72. 2. 44.— Veţi

însă Curtea din Dijon. D. P. 76. 2. 92.

Demolombe.

479. „Sive ergo îpse

XIV.

amoserii, sive amoveun-
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obiecte 1) de ale moştenirei, şi chiar lucruri străine, dacă moștenitorii credeau că ele fac parte din succesiune, 2) fie înainte sau
după facerea inventarului (Demolombe. XIV. 490), însă în urma
deschiderei moştenirei (Art. 651), sau cel puţin în ultimele momente ale defunctului, dacă ascunderea a fost făcută în scop de
a frustra moștenirea, ear nu pe de cujus,5) nu mai au facultatea
dum curaverit, edictum pretoris locum habebit.“ (L. 71 $ 5. Dig.
Lib. 29. Tit, 2.) Comp. şi Art. 1053 cod. Calimach. Fiind vorba
însă în specie de fraudă și de rea credință, faptul trebue să fie
personal

moștenitorului cărui

este vorba

de a se

aplica

pedeapsa

prevădută de Art. 703 și 712, aşa în cât ascunderea sau punerea

la o paste a unor obiecte de moștenire diu partea barbatului n'ar
putea fi imputată

femeei, şi reciproc.

Curtea din Agen. D. P. 51.

2. 52. Comp. şi Laurent. IX. 338.

Prin lucruri sau obiecte (Art. 712), des effels, după cum, se esprimă
tecstul francez,

se înţelege în genere

lucrurile mișcătoare care pot

fi dosite cu ușurință, precum bani şi altele. (Comp. Art. 306 urm.
C. P. şi $ 7 în fine, Instit. Lib. 2. Tit. 6.) S'ar putea însă ascunde și
creanțele mortului (mobile incorporale) sau fitlurile de proprietate,
şi în unele casuri, chiar lucruri nemișcătoare. Laurent. XXIII. 22.

Vedi însă Demolombe. XIV. 484.—După Art. 697 din codul Calimach (542 Austriac), faptul de a ascunde testamentul lui de cujus

i)

il scoate

din dreptul

moştenirei.

Vedi

şi supră,

p. 248,

nota

1.

Faptul de a ascunde niște lucruri străine cu credință că ele fac
parte din moştenire întră în previsiunile legei și face ca moștenitorul care le a dosit să peardă dreptul de a mai renunţa, pentru
că acest fapt se consideră, ca o acceptare tatită a moştenirei. (Vedi

:
Sustragerea
trebue să fie
anterioară
renunțărei
la moștenire.

supră, p. 314, în notă.) Demolombe.
Arntz. IL. 1418. Demolombe.

XIV. 478. Mareade. III. 254.

XIV. 485, 486. Laurent. IX. 339. Mass6-

Verg€. IL. p. 317, nota 26, în fine. Aubry et Rau. V.$612,p. 159.
Curtea din Riom și Cas. Fr. D. P. 51. 2. 196. D. P.62.1.,75.D.P.
70. 1. 84—Contră. Curtea din Paris. D. P. 45. 4. 488.
Legea

presupune

că ascunderea

obiecte ale moştenirel este
103, moștenitorul care s'a
renunța la, succesiune, ceea
tate înainte de ascundere
că sustragerea

sau punerea

la o parte

a unor

anterioara, renunțărei, fiind că după Art.
făcut culpabil de acest; fapt nu mai poate
ce presupune că el avea această facul(Demolombe XIV. 485), de unde resultă

posterioară

renunțărei

sale n'ar cădea

sub

aplica-

țiunea legei, și ar fi considerată pur și simplu ca un furt (Art.
306 urm. C. P.), soluțiune care era admisă și la Romani, după
părerea

ex

lui Sabinus.

„Ffenim

postdelicto obligatur.“

vergier

asupra lui Toullier

qui semel

se abstinuit,

(L. 71. $ 9. Dig. Lib.
II. (partea

II. 350

quemadmodum

29. Tit. 2.) Du-

nota 1.) Laurent. IX.

339, 345. Demante. III. 113 bis, V.—Vedi însă Demolombe.

XIV.

488 şi Curtea din Riom. D. P. 51. 2. 19%.
Această, soluțiune este admisibilă fără nici o îndoeală când moştenirea a fost primită

de alții, căci, în

asemenea

caz, s'a

sustras

lucrul altuia. Cât pentru casul în care sustragerea ar fi fost comisă
după renunțare, însă înaintea acceptărei din partea celorlalți moștenitori, cestiunea; este îndoelnică şi chiar controversată. Se admite
însă cu toate acestea, că, și în asemene caz, ascunderea sau pu-

Y

DESPRE SUCCESIUNE. —ART. 708, 712.
pe

care

o aveau

înaintea comiterei

acestor

369

fapte,

de a se lepăda

de moștenire, şi remân moștenitori pari şi simplă, după cum se
esprimă tecstul corespundlător francez, fără a putea primi moștenirea sub beneficii de inventar !) (Art. 712), căci, dacă ei ar fi
păstrat dreptul pe care îl aveau înaintea comiterei sustracţiunei

lor

frauduloase,

aceasta

ar fi fost în

lorlalți comoştenitori. ?)
nerea

la o parte

dauna

creditorilor şi a ce-

Acceptarea este deci silită în acest caz

posterioară

renunțărei

trebue să fie considerată

ca un furt. Laurent. IX. 339, 452. Ducaurroy. II. 603. Demante. III.
113

bis, V.—Contră. Demolombe. XIV. 489. Marcadă. [IL 242. Arntz.

II. 1419. Duranton.

VI. 482 bis. Aubry et Rau. V.$ 613, nota 43,

în fine. După acești din urmă autori, dosirea ar trebui considerată,
în asemenea caz, ca o retragere a renunţărei și, prin urmare, ca o
acceptare (Art. 701), ceea ce mi se pare inadmisibil, fiind că, pe
de o parte, sustragerea nu este o acceptare, ear pe de alta, Art.

701 presupune o acceptare, și acest tecst fiind escepţional, este de
strictă interpretare.
Dacă moștenitorul a sustras și ascuns obiecte de ale moștenirel
în urma acceptaţiunei sale, sau dacă el a acceptat moștenirea, în
urma sustracțiunei, nu mai poate fi vorbă de perderea facultăţei
de a renunța, pentru că el a perdut-o prin acceptare, însă, în asemenea caz, el va suferi a doua pedeapsă previdută de Art.703,
adecă nu se va putea împărtăși din lucrurile dosite de dânsul.
Demolombe. XIV. 497. Aubry et Rau. V..$ 613, p. 175. Mass6Verg. IL. p. 317, nota 27. Toullier D. II. (partea 11) 350. Laurent,
IX. 345. Cas. Fr. Râpert. Dalloz. Succes. 639, 10.
Această disposiţie fiind prescrisă în interesul comoștenitorilor şi a
creditorilor moștenirei, poate fi propusă de ori ce persoană interesată, afară de acel care s'a făcut culpabil de dosire, fiind că ea
a fost edictată tocmai contra lui ca o pedeapsă. Renunţătorul nu
va putea deci să invoace delictul seu, pentru a se pretinde MoO$tenitor contra voinţei şi contra interesului comoştenitorilor sei sau

a moștenitorilor din gradul subsecuent. Arntz. Il. 1418. Demolombe.

XIV. 492. Laurent. IX. 344. Ducaurroy. II. 603. Demante. III. 113
bis, IL. Toullier. D. IL. (partea II) 350.
nMoştenitorul

carele

se va dovedi

că au ascuns

din lucrurile

moș- Dreptul Ro-

tenirei, dice Art. 1038 din codul Calimach, nu poate mai mult să man și drepse lepede de moştenire, ci este silit să respundă toate datoriile bul Vecbiă.
şi celelalte insărcinări a ei.“ Vedi şi Art. 1053 din același

Și la Romani, moștenitorul culpabil de sustracţiune

si aliquid ex hereditate

codice.

frauduloasă.....

amoverit, era pedepsit, însa se făcea în a-

ceastă privință o deosebire însemnată între moștenitorii sui și moştenitorii estranei. Cei dintăi erau, la caz de sustracţiune fraudu-

loasă,

lipsiţi de beneficiul

abstenţiunei,

abstinendi

beneficium

non

habebant (L. 71. $ 4, Dig. Lib. 29, Tit, 2), ear cei deal doilenu
se considerau, că au primit moştenirea prin asemenea fapte, pentru
ca, adiţiunea de ereditate neputând să resulte de cât din manifestațiunea voinței de a fi moștenitor, sustragerea unor obiecte din
moştenire departe de a lăsa a se presupune asemene voinţă,
implica o voinţă cu totul contrarie: „Si quis extraneus rem hereditariam quasi subripiens, vel expilans tenet, non pro herede gerit :
4

24
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

III.—TIT, 1.—CAP. V.—S-a II.—ART. 703, 712,

prin o escepție la Arţ. 686, nu pentru că sustragerea în mod fraudulos a unor obiecte din moştenire ar constitui o acceptare tacită
(Art. 689), ci pentru că legiuitorul a voit să pedepsească pe moș-

tenitorul culpabil de rea credinţă. 1)
Comoștenitorii sau creditorii care vor pretinde că a esistat
dosire frauduloasă din partea unui moştenitor vor avea o acţiune
contra lui pentru a-l face să fie condamnat ca moștenitor pur şi
simplu, putând dovedi frauda chiar prin marturi sau presumţiuni.
(Vedi sapră, p. 367, nota 1.)
Prescrierea
Dolul sau frauda moștenitorului constituind un delict civil,

Acțiuni.

ear nu un delict penal, această acţiune se va prescrie prin 30
de ani (Art. 1890), ear nu prin 5 ani. (Art. 594 Pr. Pen.?)

ImposibiliDrevădută de Art. 703 și: 712 consistă
stă
îîn
tat
în oste-.
A doua pedeapsă i prevădută
nitorului de imposibilitatea în care se găsește moștenitorul culpabil de fraudă

rea credință de a se

împărtăși din

părtăşi din disposițiune

care

lucrurile

se aplică

Iuerurile do-Jueruri de ale moștenirei. 4)

şi

ascunse sau date la o parte, *)

moștenitorilor

aceluia

care

a dosit

nam admissum contrariam voluntatem declarat. (L. 21. Pr.
Dig. Lib. 29. Tit. 2.) Moșteniturii extranei remăneau deci ceea ce
ei erau, adecă străini de moștenire, fiind numai supuși acțiunei furi.
1) Ducaur. II. 602. Damol. XIV. 470. Laur. IX. 344. Demante. III. 113 bis, 1.
2) Laurent. IX. 340. Demolombe. XIV. 502. Pont et Roditre. Contrat
de mar. LI. 843. Troplong. dem. LII. 1698 urm. Cas. Fr. D.P.67.
1, 267. D. P. 51. 1. 128. D.P. 45. 1. 44.—lIn adevăr, pentru ca
Art. 703 şi 712 să fie aplicabile, nu se cere numai de cât ca faptul moștenitorului

culpabil

să aibă

un

caracter

delictuos

după

le-

gea penală, ci este de ajuns ca să esiste dol şi rea credință în
sensul legei civile. Demolombe. XIV. 476. Laurent. IX. 335. Cas.
Fr. D. P. 67.

1. 268.

D. P. 69.

1. 456. Pand.

Pâriod.

pe

1889.11.

536. C. Amiens. D. P. 85. 2. 111. Vedi însă Cas. Fr. D. P. 55.1.
433-435,—Dacă ascunderile sau punerile la o parte presintă sau

nu caracterul unui delict în sensul Art. 703 și 712,

aceasta este

o cestiune de fapt care se apreciază în mod suveran de instanțele
de fond. Cas. Fr. D. P. 60. 1. 191. D. P. 69. 1. 338.D. P. 77.1.

347. Pand. Period. pe 1887. 1. 410 şi pe 1889. 1. 536.

%) Aceasta este pedeapsa talionului,a cărui origină se găsește în L.
6. Dig. Lib. 34, Tit. 9. Vedi şi L. 48. Dig. Lib. 36. Tit. 1, ad
Sen. cons. Trebellianum. După cum moștenitorul culpabil de fraudă
şi de rea credință avea de scop de a lipsi pe comoștenitorii sei
de lucrurile dosite, tot astfel, va fi lipsit și el de acele lucruri.
Dent pour dent; il pour cel.
*) Demolombe. XIV. 502. Cas. Fr. D. P. 45. 1. 44. —Disposiţiunea
Art. 703 şi 712, după care moștenitorul culpabil de dol și de rea
credință nu se poate împărtăşi din lucrurile dosite, este aplicabilă
nu numai când primitorul unul dar manual nu Var fi declarat în
inventar, dar încă ar fi negat în tot cursul lichidaţiunei. Laurent.

IX. 335.0. Montpellier şi Paris. D. P. 65. 2. 175. D. P.75.2.5.
Comp. şi D. P. 73. 2. 101.—Pentru

ca să esiste

dosire în sensul

Art. 703 şi 712 este deci de ajuns ca moștenitorul să nu declare

DESPRE SUCCESIUNE. —ART. 703, 712,

37]

Această penalitatţe nu se va aplica de cât atunci când acel
care a comis dosirea, are cu cine să împărțească lucrurile ascunse, adecă comoștenitori şi ori ce alte persoane care ar avea
interes ca masa succeşiunei să nu fie micşorată, precum ar fi un
legatar sau un donatar contra cărora moștenitorul culpabil ar voi
să esercite acţiunea în reducţiune (Art. 847 urm.), căci în caz
când el n'ar avea cu cine să împărțească averea, el n'ar avea

drept numai la o parte, ci la toate lucrurile dosite. 1)
Restituirea obiectelor dosite se va face în genere

în forma Modul resti-

lucruordinară a raportului, adecă prin preluări (Art. 739), de unde tuirei
rilor dosite.
resultă că acțiunea moștenitorilor se confundă cu cererea de îm- Art. 739.
părţeală. (Laurent. LX. 345 bis. Demolombe. XIV. 501.) Această
soluțiune lasă a se presupune că împărțeala n'a avut încă loc.

In caz deci când unul din comoștenitori

ar fi fost în urma îm-

părțelei condamnat a restitui celorlalţi moştenitori lucrurile dosite de dânsul, comoștenitorii sei vor avea contra lui o acțiune
personală sau o acțiune în revendicare, după natura lucrului dosiţ. In privința valorilor, ei vor avea o acţiune personală, ear

în privinţa

unui

corp

cert

şi terminat,

o acțiune în revendicare. ?)

Moştenitorul culpabil. de fraudă și de rea credință

partea lui din datoriile defunctului, cu toate

i a o
nici
parte

dini

;
lucrurile

:
dosite,

pentru

căx

că el nu
legea

nu'l,

va plăti apitenitorul

poate lua

de contribuţiunea sa proporțională la plata acestor datorii.5) (Vedi

Art. 1053 din codul Calimach.)

obiectele ce el posedă și pe care ar trebui să le

aducă la masă.

Laurent. IX. 335. Comp. și Cas. Fr. D. P. 69. 1. 338 şi 456.—
Contră.

Cas. Fr. D. P. 55.

1. 434,

435,

Tot astfel, Art. 703 şi 712 ar fi aplicabile în caz

nitorul

ar fi omis

de a declara

datoria

contractată

când
cătră

tiibue d

plata datoscuteşte Iilor
Coe.

moștedefunct,

(Comp. Art. 855 C. Com. din 1887.) Demolombe. XIV. 477. Comp.
Cas. Fr. D. P. 74, 1, 495. D. P. 75. 1. 1%. Vedi însă Curtea din
Caen. D. P. 72. 2. 45.
Faptul că moștenitorul, care a dosit în mod fraudulos lucruri
de ale moştenirei, le ar fi restituit în urmă de la sine și fără
nici o cerere din partea celor interesați, n'ar împedica aplicarea
Art. 703 şi 712, după cum restituirea obieetului furat mar împedica esistenţa furtului. Glandaz. Encyclop. du droit. Vo com. conjugale. 357.—Vedi însă Demol. XIV. 480 şi Curtea din Agen
(D. P. 51. 2. 52), care admit soluţia contrarie, întemeinduse pe
dreptul vechii francez.—Moştenitorul sau legatarul acelui culpabil
de fraudă ar putea însă, în urma morței acestui din urmă, să se
sustragă de la pedeapsa prevădută de Art. 703 şi 712, restituind
lucrul sustras, căci ascunderea n'ar fi fost în asemene caz desevârşită. Demolombe. XIV. 481. Troplong. Contra de mar. Il. 1695.
') Demante. IIL. 113 bis, IIL Laurent. [X, 345. Demolombe. XIV.
498 bis. Mourlon. II. 271. Marcad€. III, 242,
2) Laur, IX. 345 bis. Demol. XIV. 501. Curtea din Agen. D.P. 47.2. 87.
?) Demolombe. XIV. 500. Cas.Fr. D. P.65. 1.9. Curtea Bordeaux. R6-pert, Dalloz. Contrat de mar. 2437, nota 1.—Contră. Troplong.

troversă.
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CODUL CIVII.—CARTEA

NIL.—TIT. I.—CAP. V.—S-a Il şi IU.—ART. 712.

Moştenitorul care a ascuns obiecte sau efecte de ale moştenirei, sau care cu ştiinţă și rea credinţă 1!) nu le a trecut în inventar cu scop de a şi le însuși în dauna creditorilor sau a celorlalți comoștenitori, nu se va mai folosi de beneficiul de inventar, ?) ci va remânea moştenitor pur şi simplu (Laurent. IX. 387)
şi nu va lua nici o parte din lucrurile „omise în inventar, căci
deși Art. 712 nu prevede asemenea penalitate, totuși ea se va
aplica şi în casul de faţă, Art. 712 complectându-se prin Art. 703.5)
Moștenitor
Această penalitate se va aplica chiar moștenitorului minor
minori.
Controversă.de rea credință, care ar fi lucrat cu pricepere, fără însă ca el să
peardă calitatea de moştenitor beneficiar. £) (Art. 405, 687 $ 2.)
Art. 712.

SECȚIUNEA
Despre

beneficiul de inventar, despre efectele sale şi despre
obligaţiunile eredelui beneficiar.

Beneficiul

Definiţiune.

III.

de

inventar

este un

mod

de

acceptare

care,

pe

de o parte, garantează drepturile creditorilor moştenirei și a legatarilor, ear, pe de alta, conferă moștenitorului avantajul de a
nu plăti datoriile defunctului de cât pănă la concurența activalui
moştenirei și de a nu amesteca patrimoniul seu cu acel al defunctului. 5) (Art. 713.)
|
Contrat de -mar. IL. 1693. Pont et Rodiăre. Idem. IL. 842. Odier.
Idem. |. 511. Vedi și Repert. Dalloz. Eodem vo. 2437.
Art. 675 din Pr. Civ. şi 705 din C. C. prevăd că inventarul consistă în o descriere fidelă a tuturor obiectelor, și fidelitălea esclude
reaua credinţă. Buna credință trebue să esiste nu numai la facerea
inventarului, ci în tot timpul cât moştenitorul este însărcinat cu afacerile moștenirei. Demol. XIV. 475. Chabot, asupra Art. 801, No.
3.—Dacă unele lucruri n'au fost trecute în inventar din negligență
sau din eroare, moștenitorul nu va perde beneficiul de inventar, ci
va, fi numai obligat a da samă acelor în drept de lucrurile nein-ventariate. Laurent. IX. 411. Demolombe.

Dreptul Roman și dreptul vechiil.

:

XIV.

475.

Aubry

suși sau prin altul, se osândeșşte a, se însărcina cu
3

tul vechii.

toate datoriile

moştenirei, și să plătească și din ale sale, de nu va ajunge moștenirea, spre deplina plata lor. Vedi și supră, p. 371.
Demol. XIV. 469. Laur. LX. 387. Durant. VII. 24. Ducaurroy. Îl. 614.
Cu toate aceste, cestiunea este controversată în privinţa perderei
beneficiului de inventar.

„Dreptul Roman și drep-

et Rau.

V. $612, nota 17.Curtea din Bordeaux. D. P. 51. 5. 503. Vedi și
supră, p. 367, nota 1, în fine. Veişi înfră, p. 317, nota 1.
La Romani, moștenitorul care cu ştiinţă şi rea credință omisese
de a trece unele lucruri în inventar nu perdea beneficiul de inventar, ci trebuea să restitue preţul îndoit a lucrului ascuns;
„In duplum hoc restituere, vel hereditatis quanhtati cumputare compellantur.“ (L. 22 $ 10. Cod. Lib. 6. Tit. 30, de jure deliberandi.)
Comp. Art. 1053 din codul Calimach, unde se dice că moştenitorul care, la facerea catagrafiei, ar fi mistuit vre un lucru, ori în-

Vedi

supră p. 366,

nota

2.

La Romani, în dreptul vechii, acceptarea moştenirei aducea în tot-

“DESPRE SUCCESIUNI.— BENEFICIU DE INVENTAR.
In regulă generală, ăcceptarea beneficiară este facultativă.
(Art. 685.) Ea este silită numai pentru minori și interdişi (Art.
405, 454 şi 687 $ 2) și în casul Art. 693. (Comp. Demolombe.
XV. 121, 122. Laurent. IX. 373.)

373

|

Primirea moștenirei sub beneficii de inventar nu este o probă Anlicarea

a insolvabilităţei

moștenirei,

încât ea nu

aduce

prin

sine esigibili- Controversă.

tatea contra moştenirei a creanţelor cu termen conform Art. 1025.)
(Comp. şi Art. 714 Cod. Com. din 1887.)
Facultatea de a primi moştenirea sub beneficii de inventar Interzicerea

aparţine

tuturor moștenitorilor, adecă acelor regulați, ca şi ace- beneficiul

PN

prin testa-

deauna confusiunea

patrimoniului defunctului, cu acel al moşteni- ment. Con-

torului (confusio bonorum heredis et defuncii), aceste două patria plăti
monii nefăcând de cât unul singur. Moştenitorul era obligat
din bunurile sale toate datoriile defunctului. L. 8. Pr. Dig. Lib.
29. Tit. 2. L. 10şi 22 $12 și 14. Cod. Lib. 6. Tit. 30, de jure delera obligat şi la plata legatelor şi a fideicomiberandi. Moştenitorulsilor quasi ex contractu. (lnstit. $ 5. Lib. 3. Tit. 27.) Militarii aveau
singuri privilegiul de a nu plăti datoriile mortului de cât pănă la
concurența activului moștenirei: „milifes etsi propler simplicitatem presentis legis sublilitatem non observarini, în tantum tnmen teneantur quanium în hereditate invenerini.“ (L. 22 $15 Cod.
Lib. 6. Tit. 30.) Vedi şi L. 22. Pr. Cod. loco cit. Rigoarea acestor
principii fu însă mai târdiu temperată prin beneficiul abstsnendi
întrodus în folosul moștenitorilor sui et necessarii (Instit. $ 2. Lib.
2. Tit, 19 şi L. 57. Pr. Dig. Lib. 29. Tit. 2), și prin dreptul dea
delibera întrodus în folosul tuturor moștenitorilor, fără nici o deosebire. (Dig. Lib. 28. Tit. 8, de jure deliberandi şi Cod. Lib. 6.
Tit. 30.) Vedi supră, p. 304, nota 2 și codul lui Andr. Donici,
Cap. 16, $ 1, în medio. Acest drept de a delibera fiind însăo garanție neîndestulătoare, Justinian întroduce beneficiul de inventar
(L. 22. Pr. şi Ş 14 şi 15. Cod. Lib. 6. Tit. 30), lăsând să subsiste

şi dreptul de a delibera

cu toate efectele

sale. Moștenitorul nu

putea însă să cumuleze foloasele ambelor drepturi, ci trebuea să
aleagă una din două. Dacă el voea să profite de dreptul de a delibera, el nu se putea folosi de beneficiul de inventar, ear dacă el
accepta moștenirea sub beneficii de inventar, nu putea să delibereze după facerea inventarului. (L. 22 $ 13 şi 14 Cod. Lib. 6.
Tit. 30.) Comp. Arntz. IL. 1437.— Beneficiul de inventar era admis
și în vechea noastră legislaţiune. „Are voe moștenitorul, dice Art.
8, partea IV, Cap. 3 din codul Caragea, să ceară de la judecată
a se cerceta averea și datoriile mortului cu catastih carele să i

se dea lui ca să'și iea sama.“ Comp. şi Art. 1042 urm. Cod. Calimach.

Beneficiul de inventar era însă în acest din urmă codice mai mult
o favoare de cât un drept, de vreme ce moștenitorul nu se putea
folosi de.el de cât cu învoirea stăpânirei, ceea ce era admis și în
vechiul drept francez. Comp. Laurent. IX. 369, 372.
1) Demolombe. XV. 168. Laurent. X. 153.—Contră. Duranton. VII.
33. Această din urmă părere este cu atât mai inadmisibilă la not,

cu cât ea se întemeiază pe Art. 1780 (2146 fr.),a cărui redacţiune
a fost la noi

schimbată

după legea belgiană.

sa

374,

CODUL
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IM.—TiT. L—CAP, V.—S-a ll.

lor neregulaţi, şi chiar legatarilor, !) dacă ea n'a fost interdisă de
cătră de cujus, căci asemene clausă ar fi validă, de vreme ce beneficiul de inventar nu interesează ordinea publică, ci e privitor
numai la interesul moștenitorului. 2)
Așa dar, ar fi validă clausa prin care testatorul ar opri pe
moștenitorul seu presumtiv de a primi moștenirea sub beneficiii
de inventar, instituind pe altul legatar universal pentru casul când
moștenitorul ar contraveni acestei clause. Cel mult, sar putea face,
şi sa

făcut chiar

două

escepţiuni

la această

regulă:

una

privi-

toare la moștenitorii reservatari,
restrânsă prin nici o condiţie, şi

pentru că reserva nu poate fi
celaltă la acceptarea minorilor

şi a interdişilor,

voeşte ca acceptarea acestor per-

pentru

că legea

soane să nu fie decât beneficiară. 5) (Art. 405,
Dacă

Anomalie.

sunt mai

mulţi

moştenitori,

687

$ 2.)

unii vor putea să primească

moştenirea pur și simplu, ear alții sub beneficiii de inventar, ceea
ce necontestat este o anomalie, pentru că patrimoniul defunctului

va fi separat de acel al

moștenitorului

beneficiar și unit la un

loc cu acel al moștenitorului pur şi simplu, pe cână creditorii
au interes ca toate bunurile moştenirei să formeze un singur patrimoniii care să le servească drept garanţie. 4)
Deosebirea
de la codul

francez Art.
897.

') In Francia se discută foarte mult cestiunea de a se ști dacă legatarii

universali

san

cu titlul universal,

au

sau nu nevoe

de be-

neficiul de inventar pentru a nu plăti datoriile de cât ulfra zires.
(V. Demolombe, XV. 115 urm.) La noi însă, avem în această privință un tecst (Art. 897 $:2) care nu esistă în Francia şi care
curmă ori ce controversă. Vedi esplic. acestui tecst în Tom. IV.
2 Laurent. TX. 370, 371. Duranton. VII, 15. Troplong. Donations. |.
258. Comp. și L. 13 $ 1. Cod. Lib. 5. Tit. 51. In acest sens ecurmată controversa prin Art. 927 din Ante-proiectul de revisuire.
Cu toate aceste, cestiunea este viu controversată, astădi ca şi altă
dată. Vedi diversele sisteme în Demolombe. XV. 126. Arntz. II.
1442. Aubry et Rau. V. $ 612, nota 3. Mass6-Vergă. Il. p. 309,n.7.
5) Sie. Arntz. IL. 1442. Bilhard. Bentf. Vinventaire. 30. Delvincourt.
ete.—Vedi însă Duranton (VII. 15) şi Frâminville (Minorite. 554),
care nu admit nici aceste escepţiuni.—Demolombe (XV. 126) Aubry et Rau (V. $ 612) Demante (III. 144 bis, II) şi alţii admit
din contra că moștenitorul nu poate nici o dată fi lipsit de beneficiul de inventar prin o disposiţie testamentară, părere care a
fost formal admisă în codul Olandez (Art. 1089), în codul Italian

Art. 958
Cod. Italian.

)

(956) şi în Art. 803 din codul Austriac, disposiţiune
eliminată din codul Calimach, dimpreună cu întregul
partea II-a care se ocupă despre luarea în stăpănire
Comp. Laurent. Ante-proiect. III. p. 150.— Pentru a

care se vede
capital 15 din
a moștenirei.
evita asemene

anomalie, atât Art. 858 din codul Italian cât și Art, 931 din An-

te-proiectul de revisuire prevâd că, în caz de acceptare pură şi
simplă a unui moștenitor, ear a altuia sub beneficii de inventar,
acceptarea, se va socoti beneficiară pentru întreaga moștenire,

DESPRE SUCCESIUNE. —ART. 704, 705.
Despre

375

împrejurările care atrag perderea facultăţei de a primi
moştenirea sub beneficiii de inventar.

In regulă generală, acceptarea beneficiară este după cât am
vădut facultativă. (Art. 685.) Ea nu este silita de cât în casurile

Art. 405, 454, 687 $ 2 şi 693. (Vegi supră, p. 378.)
Moştenitorul major şi capabil se va putea deci folosi de acceptarea beneficiară de câte ori el n'a perdut facultatea de a
primi moştenirea sub beneficii de inventar.
Această facultate va fi perdută pentru dânsul în patru casură, şi anume :
1” Când el a lăsat să treacă 30 de ani de la deschiderea
moştenirei fără a se pronunţa.!) (Art. 700.)
20 Când el a primit moştenirea pur şi simplu, fie în mod
espres, fie în mod tacit, de esemplu, ascundând obiecte de ale
succesiunei, sau cu ştiinţă și rea credinţă netrecându-le în inventar. (Art. 712.)
30 Când el a vândut averea nemişcătoare sau chiar mişcătoare

fără îndeplinirea formelor legale. (Art. 716 C. C. şi 705 Pr. Civ.)
4% Şi în fine, când sa pronunţat în contra lui o sentință
judecătorească deseverșită care îl condamnă ca moștenitor pur şi
simplu. (Vedi înfră, esplie. Art. 711.)
Remâne însă bine înțăles că, în acest din urmă caz, moștenitorul nu va fi considerat ca atare de cât faţă cu persoanele
cu care s'a dat acea hotărire, nu însă și cu creditorii care n'ar
fi luat parte la judecată, față cu care el păstrează facultatea de
a accepta moştenirea sub beneficiii de inventar. (Art. 1201.) (Vegi
înfră, p. 387, esplic. Art. 711, unde se arată controversa.)
Condiţiuni

cerute pentru validitatea acceptaţiunei
beneficii de inventar.

sub

Art. 704.—Declaraţiunea unui erede că iea această calitate sub beneficiă de inventar trebue să fie făcută la grefa tribunalului de primă
instanță a districtului în care succesiunea este deschisă; ea trebue să
fie înscrisă pe registrul destinat pentru trecerea actelor de renunțare.
(Art. 95, 681,685, 693, 695 urm. 705 urm. C. C. Art. 63, 654urm.668

urm. 681 urm. 702-707 Pr. Civ. Art. 793 C. Fr.)
Art. 705.—Această declaraţiune w'are efect de cât fiind

”
precedată

sau urmată de un inventar fidel şi esact a bunurilor succesiunei,

făcut

după formele cerute de legele de procedură şi în termenele mai jos hotărite. (Art. 704, 706 urm. 712, 723, 897 C. C. Art. 654 urm, 668 urm.
674, 675, 702- urm, Pr. Civ. Art. 794 C. Fr.)
1) In acest caz,el perde facultatea de a mai primi moştenirea chiar
pur Şi simplu, pentru că, după părerea noastră, însăși facultatea,
de a primi sau de a lepăda moștenirea se stânge prin prescripția
de 309 de ani. (Vei supră, p. 352 urm. esplic. Art. 700.)

376
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CIVII..—CARTEA

II.—TIT, 1.—CAP.

V.—S-a.

IIIL—ART.

704, 705.

„La Romani, primirea, beneficiară nu era supusă la nicio declaraţiune specială, ci numai la facerea inventarului. (L. 22 $ 2
Cod. Lib. 6. Tit. 30.) Astădi, pe lângă facerea inventarului sau a catagrafiei, se mai cere încă din partea moștenitorului
o declaraţiune
a voinţei sale de a accepta succesiunea sub beneficiii de inventar.
Moştenitorul care va voi a usa de beneficiul de inventar va
trebui deci să facă o declaraţie,!) fie în persoană, fie prin mandatariii?) la grefa tribunalului civil a judeţului în care s'a deschis
moştenirea (Art. 95), care declaraţie va fi înscrisă pe registrul
destinat la trecerea actelor de renunţare.*) (Art. 695.) Procura
va remânea anecsată, făcându-se mențiune despre aceasta. (Veqi
supră, p. 340.)
|

Declaraţia
la
prefă e ce-

Asemene
declaraţiune
este . neapărată chiar când
.
i

este vorba
.

rută chiar
în de moştenirea cuvenită unul minor, pentru că Art, 704 nu disprivința Con.
mi- tinge
ți
4între minori
i
10ri. și si pentru căă nici
nică o lege nu scuteşte
Piloi
şi i majori,

troversă.

Facerea În-

pe epitrop de această formalitate.t)
Acceptaţiunea sub beneficii; de inventar este deci un act solemn, ca şi renunțarea la moştenire (vedi supră, p. 339) şi nu
poate fi făcută de cât în formele prescrise de lege, pentru că creditorii şi legatarii au interes a o cunoaște. *)

Eficacitatea acestei declaraţiuni este

subordonată la facerea

unui inventar €) al bunurilor succesiunei.
') Pentru aceasta nu se cere nici un termen sacramental; moşteni-.
torul va face însă bine să dică că înţelege a primi moștenirea sub
beneficiii de inventar, căci simpla declaraţie de a primi moșştenirea n'ar fi suficientă, chiar dacă s'ar face inventar. Laurent. IX.
378. Curtea din Paris, Râpert. Dalloz. Succes. 719. Codul Olandez

prescrie două deciarațiuni (Art, 1070, 1071, 1075),
inovaţiune nu se justifică prin nimic.
|
:) Laurent. IX. 379. Demolombe. XV. 134. Mandatul
fie scris şi special (Art. 1536),
legalisarea, fiind îndestulătoare.

însă
va

Publicitatea
din, codul 1955.

trebui să

fără însă a fi neapărat autentic,
Laurent. Demolombe. XV. loco cit.

Şi No. 14. Aubry et Rau. V. $612, p. 157, nota 9.—După
(Art. 784, No. 4), mandatul

această

ar trebui

p. 340, tecst şi nota 1.
5) Art. 955 $ 2 din codul Italian cere
prin mijlocitea - grefierului la biuroul
- chis moştenirea şi publicată în estract
-%) Laurent. IX. 380. Demolombe. XV.
V. $ 619, p. 236, teest şi nota 60.

Chabot

să fie autentic. Vedi şi supră

ca declaraţia să fie transcrisă
ipotecilor a locului unde s'a desîn gazeta anunţilor judecătoreşti.
133.—Contră. Aubry et Rau.
Vazeille. Succes. Art, 793, No.

___6. Cas. Fr. şi Curtea din Nimes, D. P. 55. 1. 49. D. P. 54. 2.206.

5) Laurent. IX. 377. Demolombe. XV. 129. Mourlon.Il. 275.—Acceptarea. pură şi simplă poate din contra fi şi tacită. (Art. 689)
€) Inventarul poate să fie anterior sau posterior declarațiunei. (Art.
705.) Moștenitorul va face însă bine de a face mai întăi inventarul și apoi declarațiunea, după cum presupune chiar Art. 706, căci
dacă declaraţiunea ar fi precedat inventarul, moștenitorul n'ar mai
putea renunța in puterea principiului semel heres, semper heres,

DESPRE SUCCESIUNÎ.—ART. 704, 705.
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Acest inventar, care va trebui să fie fidel 1) și esact, va cuprinde numai bunurile mişcătoare 2) şi se va face după formele
cu toate că inventarul ar dovedi că moştenirea nu este avantajoasă. Arntz. II. 1444. Maread€. III. 249, în fine,
Moştenitorul care ar fi făcut declaraţia fără inventar conservă el
facultatea de a se lepăda de moştenire cât timp ma făcut act de
moştenitor ? Vediinfră p. 379, unde se arată controversa.
Moştenitorul va face de asemene foarte bine de acere punerea Punerea pe-

peceţilor înainte de facerea inventarului (Art. 681, 723, 730), pentru a pune respunderea sa la adăpost. Art. 723 pare chiara'“i impune această obligaţie, de oare ce el vorbeşte de cheltuelele ocasionate cu această operaţiune, fără a adăogi dacă peceţile au fost
puse, după cum se esprimă tecstul francez. (Comp. Art. 656-658
Pr. Civ. 681, 723 și 730 urm. C. C.) In caz când sunt moștenitori minori, interdiși sau absenţi (adecă care nu se găsesc la

ceților.

faţa locului), peceţile trebuesc puse în cel mai scurt termen. (Art.

730.) Vei și Art. 681 care impune obligaţia de a pune peceţi soțului și Statului. Chiar în Francia, unde Art. 723 presupune că peceţile au putut să nu fie puse, se sfătuește
pe moștenitor de a procede la această operaţiune. Vedi Laurent. IX. 385. Demolombe. XV.
136. Toullier D. II (partea II) 363. Aubry et Rau. V.$ 612,p. 159.
Inventarul este fidel când e lipsit de fraudă şi când, prin urmare,
nu s'a omis cu rea credință nici tăinuit vre un obiect al moştenirei. (Art. 1048 Cod. Calimach.) Inventarul este esact când s'a
trecut într'ânsui întreaga avere de moștenire. Dacă s'a omis de a
se trece ce-va întrânsul, însă din eroare, sau din scapare din vedese, dar fără rea credinţă, inventarul, deși inesact, nu va atrage
sancţiunea Art. 712, pe când inventarul infidel va atrage pentru

moștenitorul de rea credinţă perderea benficiului de inventar. (Art.
712.) Cu alte cuvinte, pentru ca Art. 712 să fie aplicabil să cere
ca inventarul să fie în același timpt şi inesact și infidel. Demolombe. XIV. 139. Laurent. IX. 382. Demante. III. 116 bis, 11. Marcade. Ul. 249. Mourlon. II. 276. Ducaurroy. IL. 605. Comp. Cas.
Fr. D. P. 63. 1. 362. Vedi şi supră, p. 372, nota 1, în fine.—In
caz când inventarul ar fi fidel, cu toate că ar fi inesact, inesacti-

2)

tatea se va îndrepta prin adăogirea bunurilor omise.
|
Numai bunurile mişcătoare vor trebui să fie trecute în inventar, căci

legea să referă la Art. 675 Pr. Civ., care vorbeşte numai de obiectele aflate sub peceți, şi aceasta, nu este cu putinţă de cât pentru
mobilele corporale sau incorporale. Trebue să mai observăm încă
că legea nu cere prețeluirea averei mișcătoare, pe când numai printr'ensa se poate constata câtimea averei. (Comp. Art. 943 $ 3. Pr.
C. îr. care ne lipseşte.) Vedi şi supră, p. 292, nota 3 și Tom. II,
p. 156, nota 3.—Dacă moştenirea se compune numai din imobile,
aceasta se va constata prin un anume proces verbal. (Comp. Art, 111
$ 3 C. C.) Art. 924 din procedura franceză, care ne lipseşte, este
formal în această privinţă. Imobilele n'au nevoe să fie trecute în
inventar, pentru că ele nu pot. fi sustrase. (Comp. Inst. $7 in fine.
Lib. 2. Tit. 6 şi supră, p. 368, nota 1.) (Laurent. IX. 382.) Titlurile de proprietate vor fi însă trecute în inventar,

Fidelitatea
şi inesaclita-

tea inventarului.
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CODUL

CIVIL.—CÂRTEA

cerute de Art. 654

I11,—PIT. 1.—CAP. V.—S-a

urm.

III.—ART.

704, 705.

şi 673 urm. pr. Civ. 1) şi în termenele

mai jos hotărite de Art. 706 şi 709. ?)
Acest
pentru ca
ditorilor şi
timpinarea
bunele

inventar este
el să cunoască
a legatarilor.
fraudelor, aşa

moravuri,

pentru

prescris atât în interesul moștenitorului,
câtimea averei, cât și în interesul cre(Art. 714, 718.) El are de scop preînîn cât el interesează ordinea publică şi
că

ordinea

publică

se

opune

la

spolia-

țiunea celor de al treilea din partea unui moştenitor beneficiar,
de unde resultă că testatorul nu va putea să dispue ca moștenitorul să se bucure de beneficiul de inventar, cu toate că arfi scutit de a face inventar.
Cu alte cuvinte, moștenitorul va putea fi
scutit de a face inventar, însă el va fi obligat în asemene caz
cătră creditori ultra vires. ?)
Fără de inventar nu poate deci să esiste acceptare beneficiară. Legea presupune însă că nu esistă nici un inventar, căcă
dacă un inventar în regulă ar fi fost făcut de un alt moştenitor,
fie chiar şi renunţător, sau de curatorul moştenirei vacante (Art.
724 urm.), el va folosi tuturor moștenitorilor care ar fi făcut de1)

Inventarul

se va face de un judecător

al tribunalului,

sau

de ju-

decătorul de ocol ori de ajutorul seu, după o anume delegaţie
(Art. 897 C. 0. 654 Pr. Civ.), față cu persoanele arătate în Art.
671 şi 674 Pr. Civ., în ființa moștenitorilor, a deosebiţilor creditoră, cum

şi a legatarilor,

după

cum

se esprimă

Art,

1043 din co-

dul Calimach. (Comp. L. 22 $ 2. Cod. Lib. 6. Tit. 30. Comp. și Art.
1048, 1049 Cod. Calimach.) In codul Caragea, îndatorirea de a
pune peceţile și de a face catagrafia era în sarcina judecătoriilor
de prima instanță și a obşteştei epitropii. Vedi supră, p. 292, nota
4.—Un inventar făcut în mod particular ar fi în ori ce caz neîndestulător,

Demolombe.

XV.

140.—Iregularitatea

inventarului

nu

va atrage perderea beneficiului de inventar, ci numai facerea unui
nou inventar, cu toată părerea contrarie a lui Chabot (asupra Art.
794, No. 5), pentru că asemene sancţiune nu esistă de cât la caz
de fraudă. (Vedi p. 377, nota 1 și supră, p. 372, nota 1 în fine.) Demolombe. XV. 143. Demante. III. 116 bis, IL. Carr6-Chauveau. Pr.
Civ. T. VI. (partea II), p. 873. Quest. 3152.
*) Neobservarea acestor termene nu atrage însă perderea beneficiului
de inventar. (Art. 711.) Laurent. IX. 385. Demolombe. XV. 144.
Demante. III. 116 bis, 1. Inventarul se va putea deci face în timp

de 30 de ani de la deschiderea moștenirei, Demolombe. XV. 144,
146

şi XIV.

317.—După

Mareads

(III. 233),

Chabot (Art. 789, No.

2) şi Vazeille (Art. 789, No. 2), moștenitorul ar putea primi moştenirea sub beneficii de inventar şi după treideci de ani, însă această părere este inadmisibilă, pentru că, după trecerea acestui
termen, dreptul de moștenire este stâns prin prescripţie în basa
Art. 700. Laurent. IX. 494. V. și autorităţile citate supră, p. 353, n. 2,
*) Laur. IX. 383. Demol. XV. 127. Aubry et Rau. V. $ 612. p. 158. Chabot.
(Art. 794, No. 8.) Troplong. Don. 11.259. După acest din urmă autor,
moștenitorul, în asemene caz, va fi ţinut secundum vires heriditatis,
numai în privința legatarilor. V. și Tom. Il a lucrărei noastre, p. 157,

unde am vădut că epitropul nu poate fi scutit de facerea inventarului.

DESPRE

claraţia prescrisă

SUCCESIUNI.--ART.

Naşte însă întrebarea:
care

379

de Art. 704, cu toate că ei n'ar fi procedat la

o nouă catagrafie.!)
torul

706, 709, 710.

în ce

.

a făcut declaraţiunea

posiţiune se
i

prescrisă

găsește moșteni- Moştenitorul

de Art.

704,

care
a decla-

dar

care ras că pri-

ma făcut inventariul preseris de Art. 705? După unii (Laurent, meşie moșteIX. 386), declaraţinnea nu Var împedeca de a renunța ca şi mai nefciii ae in.
înainte, cât timp el n'a făcut act de moștenitor, ear după alţii, ventar poate
moștenitorul

care

ar fi făcut

declaraţia

fără inventar

va remânea moştenirea?

moştenitor pur şi simplu şi nu va mai putea renunţa, de vreme Controversă.
ce asemene declaraţie constitue o acceptare, care este irevocabilă. ?)
„Despre termenele

date moştenitorului
face inventar.

spre a delibera şi a
-

Art. 706.—Se dă eredelui din diua deschiderei succesiunei trei luni
pentru facerea inventarului. 1 se mai acordă pentru

a delibera

asupra

acceptărei sau repudierei succesiunei un termen de 40 de dile care va
începe a curge din iua espirărei acelor trei luni date pentru inventar,
sau din diua închierei inventarului, dacă s'a terminat mai înainte de

espirarea celor trei luni. (Art. 651, 685 urm. 695 urm. 708, 709, 711,
1884 C. C. Art. 729 urm. 732, 734 Pr. Civ. Art. 795 C. Fr.)
Art. 709.— După espirarea termenelor arătate, eredele urmărit poate
cere

un nou

termen,

pe care tribunalul

ce se află în cercetarea

urmă-

rirei,îl acordă sau îl refusă după circumstanțe. (Art. 706, 710 urm. C.

C. Art. 798 C. Fr.)

Art.
privesc

i

710. —Cheltuelele urmărirei, în caswrile articolului precedent,3)
succesiunea, dacă eredele justifică sau că n'a cunoscut evenimentul

morței, sau că termenele i-au fost neîndestulătoare
nei bunurilor,

sau

din

causa

contestaţiunilor

justifica, cheltuelele îl privesc. (Art.
Art. 799 C. Fr.)

din

ivite.

708, 709 C. C.

causa situațiu-

Dacă

el nu poate

Art.

146 Pr. Civ.

Fie care moştenitor în parte, fie el major, minor sau interdis
(Demolombe. XIV. 268) are după lege trei luni *) din diua des') Laurent. IX. 384. Demolombe. XV. 138. Aubry et Rau. V. $ 612,
p. 158. Chabot (Art. 794, No. 3.)—Inventarul ce ar fi făcut de-

functul înaintea sevârşirei sale din viață n'ar fi suficient,
nu avea îndatorirea de

a'l face esact,

şi legea

căci el

cere ca catagrafia

să

fie făcută în urma deschiderei moștenirei. Laurent. IX. 384.—Vegi
însă Demolombe.

2) Demolombe.

XV.

138,

în fine,

E

XV. 131. Demante. Il. 116 bis, |. Arntz. II. 1444.—

Curtea din București a decis însă că lipsa inventarului nu constitue pe succesibil moștenitor pur și simplu, dacă se dovedeşte că

defunctul nu avea avere. Dreptul pe anul 1888, No. 2.
|
3) Far nu în casurile articolelor precedente, după cum inesact se esprimă tecstul, căci A. 710 este urmarea A. 709. Comp, A. 799 C. fr.
+) Acest termen. era de 60 dedile după Art. 1043 din codul Calimach, Dreptul Rocare termen puteafi prelungit de cătră judecători pănă la un an man ŞI drep-

și mai mult. (Art. 1044 Cod. Calimach.)
La Romani, inventarul

de gile de la deschiderea

We veci,

trebuea să fie început în cele dintăi

moștenirei şi

terminat

30

în cele 60 de

1
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

II1.—TIT.

1.—CAP.

V.—S-a

INI.—ART.

706.

chiderei moştenirei !) pentru facerea inventarului prescris de Art.
1705. Acest termen este legal prin oposiţie la termenul judeciar
pe care pot să'l acorde judecătorii după Art. 709.

Dacă moștenitorul n'ar fi terminat nici chiar început inventarul în cele trei luni date lui pentru aceasta, el va putea să'l
termine şi chiar să/'l înceapă în cele 40 de dile date pentru deliberare, căci el nu poate fi silita se pronunţa de câtîn urma espirărei

termenelor pentru
Termenul
pentru deliberare.

Pe

lângă

a face inventar şi pentru a delibera.*) (A. 708.)

acest termen

de

trei luni pentru

facerea

inventa-

rului, se mai dă încă moștenitorului un termen de 40 de dile,
pentru a. delibera, adecă pentru a'şă lua bine sama, după cum se
esprimă codul lui Andronachi Donici (Cap. 36 $ 1, în medio) şi Art.
1035 din codul Calimach, dacă trebue sau nu să primească moştenirea, 5) precum

rul nu le

şi pentru

cuprinde

dile care

a lua informaţiile

pe

care

inventa-

asupra valorei imobilelor ete. î) Acest termen

urmau

celor 30 în

care

el

trebuea să fie

început:

Ef

hoc inventarium intra alios sexaginla dies mmodis omnibus împleatur sub presentia tabulariorum, cceterormque, qui ad hujus modi
confeclionem
necessarii sunt.“ (L. 22 $ 2. Cod. Lib. 6, Tit.
30.)—Dacă moștenitorul nu se afla însă în locul unde era toată
moştenirea, sau unde se aflau cele mai multe lucruil ale ej, Art.
1045 din codul Calimach și legea 22 $ 3. Cod. Lib. 6. Tit. 30
dădeau moștenitorului termenul de un an sau şi mai mult, după
trebuință, socotit din (iua morței lui de cujus.
In privinţa rudelor din

gradul

subsecuent

chiemate la o moştenire

în locul renunțătorului, termenul pentru facerea inventarului nu
va curge de la deschiderea moștenirei, ci de la renunțarea moştenitorului chiemat înaintea lui, de vreme ce moștenirea nu s'a deschis pentru dânsul de cât din diua de cândi-a venit rândul. Laurent, IX. 270. Marcad6, III. 250, în fine. Aubry et Rau. V. $ 614,
p. 179, tecst şi nota 16. Comp. L. 10. Dig. Lib. 28, Tit. 8, de
jure deliberandi.—După alţii, atât termenul pentru a face inventar, cât şi pentru a delibera, n'ar curge contra moștenitorilor din
gradul subsecuent din (iua renunțărei moștenitorului chiemat îuaintea lor, ci numai din diua de când ei a avut cunoştinţă despre
“această

renunțare.

Demolombe.

XIV. 269. Duranton. VI. 470. Mour-

lon. IL. 278. Mass6-Verg€. II. $ 371, p. 319, nota 2.

?) Mourlon. ÎI. 278. Demolombe. XIV. 266 bis. Aubry et Rau. V. $
:)

614, p. 176. Demante. III. 118 bis. Laurent. LX. 268.
Moştenitorul poate să primească astădi succesiunea sub
de inventar, cu toate că s'ar fi bucurat de termenul

beneficii

pentru a delibera.

Codul actual s'a depărtat deci în această privinţă de la dreptul
Roman. Vedi supră, p. 373, în notă. Comp. și lastit. $ 6. Lib. 2. Tit. 19.
Dreptul Roman şi dreptul vechi.

4

)

„ Eztraneis

autem

heredibus

deliberandi polestas est de adeunda

veditate, vel non adeunda.*

(Instit. $ 5. Lib. 2. Tit.

mani,

care se dădea

tevmenul

deliberărei

de Imparat

he-

19.)——La hoera cel mult

de un an, earacel dat de judecătorde 9 luni. Nu se putea nici întrun
caz

da untermen

datum, pro

mai lung,

nici un nou

nihilo habeatur. Semel enim,

termen:

„sed

et non sepius

et si fuerit

eam peti

DESPRE SUCCESIUKI.—ART. 706, 709, 710.

381

va începe a curge din diua espirărei celor trei luni date pentru
inventar, de şi acel inventar nu s'a terminat sait n'a fost încă început, sau din (liua închierei inventarului, dacă el a fost terminat
may înainte de espirarea celor trei luni. (Art. 706 $ 2.)
cătră

Acest termen presupune că moștenitorul a fost urmărit de
creditorii moștenire sau de legatari, căci, în lipsă de pro-

cese, moștenitorul
a se lepăda

are

30 de ani pentru a accepta, moștenirea sau

de dânsa.

După espirarea

termenului

de

30

de ani

de la deschiderea moştenirei, el devine cu totul străin de densa
şi n'o mal poate nici accepta nică lepăda. (Vei esplic. Art. 700.)
Moştenitorul se bucură de ambele termene prevădute de Art.
706, îpso jure, adecă prin efectul concesiunei suverane a însuși
legiuitorului, de unde urmează mai multe consecinți: 10 el n'arenevoe să ceară aceste termene de la judecători, care au facultatea numai
de a le proroga (Art. 709); 20 el nu poate fi lipsit de dânsele

prin

nici o voinţă

particulară, nici chiar

prin

acea a autorului seii

(Comp. Art. 732, 734 Pr. Civ.) (Laurent. IX. 271. Demolombe.
XIV. 267); 30 In fine, aceste termene nu pot să fie mărite în
folosul moștenitorului și in dauna celor de al treile, judecători! avend numai facultatea de a le proroga. (A. 709.) (Demol. XIV. 267.)
In caz de a muri

moștenitorul

pentru a face inventar şi a delibera,

trece

la moștenitorii

înaintea

dreptul

sei prin transmisiune

moştenitori se bucură, în privința

mostenirei

espirărel

termenelor

Moartea

692) și acești

espirărei

de a se pronunţa MORenitoru-

(Art.

cuvenită autorului jearo

lor, de aceleași termene pe care ei le au în privința moștenirei
69%.
acestui autor, de unde resultă că ei vor avea aceleaşi termene de
trei luni și 40 de dile pentru ambele moşteniri. D
Moştenitorul care ar fi declarat la grefa tribunalului că pri- Moştenitorul

meşte moştenirea sub beneficii de inventar inainte de a face in- EA e

ventarul,

poate el să ceară termenele

legale

pentru

facerea in- beneficii de

ventarului şi pentru a delibera? Cestiunea este controversată. După „intentie

unii, aceste termene

fiind

pronunţa în cunoştinţă de

succesiunei,
ÎN

date pentru ca acel chiemat să se poată se bucure

causă

asupra

primire sau lepădărei 4 term nete

ele nu mai pot fi de nici un folos

concedims.“

(L. 22 $ 13. Cod. Lib. 6. Tit. 30,

acelui care a fă- vădute de
în fine).

In

codul

Calimach (Art. 1042), termenul deliberărei era de 100 de dile din diua
|
deschiderei moștenirei.

Art. 706 ?
Controversă.

Este de observat că codul actual autorisă cumulul dreptului de Deosebire
a delibera și a beneficiului de inventar, ca şi codul Calimach (Avt. între drep1035, 1042, 1050 lit. b) pe când, la Romani, moștenitorul nu se We actual și
putea bucura în același timp și de Deneficium inventarii şi de spaDa
tium deliberandi, ci trebuea să aleagă între aceste două drepturi.
L. 22 $ 13 şi 14, Cod. Lib. 6. Tit. 30, Vegi Şi supră, p. 373, în notă.
1) Aubry et Rau. V. $ 614, p. 176. Demolombe. XIV. 971. Laurent.
IX. 268. Demante. [II. 102 bis, II.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

III.—TIT.

L.—CAP.

V.—S-a

III.—ART.

709.

cut declaraţiunea că primeşte moştenirea sub beneficii de inven-

Prorogarea
termenelor

tar. (Duranton. VII. 22. Demolombe. XIV. 272.) După Marcadâ
însă (III. 250), un asemene moştenitor ar avea drept numai la
termenul de trei luni pentru facerea inventarului, nu însă și la
termenul de 40 de dile pentru deliberare. In fine, Demante (III.
117 bis) susține că moștenitorul s'arbucura, chiar în urma acceptaţiunei sale beneficiare, nu numai de termenul de trei luni pentru
facerea inventarului, dar încă şi de termenul de 40 dile pentru
a delibera, având însă dreptul de a alege înţre titlul de moştenitor pur și simplu şi acel de moştenitor beneficiar.
Termenele prevădute de Art. 706 nu sunt fatale, căci ele pot

legale.—'Ter-fi prorogate

de judecători care,

în

suverana

mene judeci- nesupusă censurei casaţiei (Demolombe.
are, Art. 709.
pingă

sau

să admită

cererea

de

lor apreciare de fapt

XIV.

acordarea

291), pot

unui

sau

să res-

mai

multor

termene, după împrejurări. 1)
Termenele

legale

pentru

facerea

inventarului

şi pentru

deli-

berare pot deci fi prorogate, după espirarea lor,și în urma cererei moștenitorului urmărit de creditori sau legatari, însă numai
de cătră tribunalul care se află în cercetarea procesului intentat
1) De şi legea vorbește numai de un sigur termen, totuși se admite că
judecătorii pot acorda şi mai multe termene, dacă vor găsi de cuviinţă, Demolombe. XIV. 292, Laurent. IX. 269. Mass€-Verge. II.
p. 321, 322. Aubry et Rau. V.p. 178. Tribunalele pot să acorde
termene judeciare atât pentru a face inventar cât şi pentru a delibera, mai ales la noi, unde lipsește Art. 174 din pr. civ. fr.
care reproduce ordonanța din 1667. Demolombe. XIV. 293. Aubry
et Rau. V. p. 177. Mass6-Verge. II, p. 321, nota 14. Termenele judeciare

vor putea

fi chiar mai

lungi

de

cât acele legale,

fiind că

totul atârnă de împrejurări. Laurent. IX. 269, nota 1. Vedi însă
Demolombe. XIV. 294, care ar voi ca termenele judeciare să nu
fie mai lungi de cât acele legale,
Judecătorii, suverani apreciatori

roage termenele

legale,

ai faptelor,

deşi moștenitorul n'a

ar

putea

să pro-

justificat pe deplin

imposibilitatea de a termina inventarul în termenul legal. Laurent.
IX. 273. Demolombe. XIV. 295. Aubry et Rau. V. p. 177, nota 9.

—Vegi

însă Ducaurroy

să vespingă
Dreptul vechiii şi dreptul Roman.

cererea

(IL. 608), după care judecătorii

de prorogare,

ar trebui

de câte ori moştenitorul

nu

va

justifica, că'1-a fost cu neputinţă de a termina inventarul în termenul legal. (Comp. Art. 710 C. C. și 1044 Cod. Calimach.)
Şi în vechia noastră legislaţiune, judecătorii aveau facultatea de
a proroga termenele legale : „Moștenirea fiind mare şi încurcată cu
multe deosebite socoteli, și pentru aceasta nefiind cu putință să
se sevârşască catagrafia în curgerea de 60 de dile, dice Art. 1044
din codul Calimach, sau oprindu-se sevârşirea ei dintro pricină
mare

şi vederată,

cu drept

cuvent se dă de

cătră judecătorie

ter-

men de nouă lună, ear de cătră stăpânire şi un an, sau mai mult

de va cere trebuința.“ Vedi şi Art. 1045 din același codice. Comp.
L. 22 $ 3 şi 12. Cod. Lib. 6. Tit. 30, de jure deliberandi.

DESPRE

moștenitorului,

SUCCESIUNI.—ART.

pentru că cererea

unui

709, 710.

nou termen

383
este

o adevă-

rață escepţiune dilatorie. (Chabot, Art. 798, No, 3.)
Aşa dar, ori ce prorogare este inutilă de câte ori termenele ordinare pun pe moștenitor la adăpost de ori ce condamnare
şi de câte ori nimene nu rădică nici o pretenţiune contra moştenirej, căci în caz când moștenitorul war fi chiemat în judecată,
el are 30 de ani pentru a se pronunţa asupra primirel sau le-

pădărei moştenirei. (Art. 700.) (Chabot, Art. 798, No. 2.)

Concesiunea unor nouă termene din partea judecătorilor are
de efect ca moștenitorul care le-a dobândit să nu poată fi silit

a se pronunța

în timpul

acestei

prorogaţiuni

şi să

poată

opune

creditorilor urmăritori o escepţiune dilatorie. (Art. 708.) Concesiunea acestor nouă termene n'are însă în tot-deauna de resultat de a scuti pe moştenitor de cheltuelele procesului făcute în
urma espirărei termenelor legale, după cum greşit susține Ducaurroy (IL. 608). Pentru ca el să fie scutit de aceste cheltueli şi
pentru ca ele să remâe în sarcina moștenirei, ') se cere în adever ca moștenitorul să justifice că n'a avut cunoştinţă despre
moartea lui de cujus, sau. că termenele legale au fost neindestulătoare, fie din causa situaţiunei bunurilor care ar fi fos prea
depărtată, fie din causa contestaţiunilor ivite. (Art. 710.) Numai
în caz când el n'ar putea justifica aceste împrejurări, cheltuelele
vor

fi în sarcina

lui.

Când

este

vorba

de

scutirea

cheltuelelor,

judecătorii nu mai au deci aceeași putere discreționară pe care
“0 au în privința prorogărei termenelor legale (vedi supră p.
382,
nota 1, în medio), de unde resultă că moștenitorul care va dobândi

de la justiţie un nou termen pentru a delibera și a face

inven-

tar va plăti cheltuelele făcute în urma espirărei termenelor
legale, dacă el nu se găseşte în împrejurările prevădute de
Art.
710, şi aceasta chiar când în urmă ar renunța la moștenire
sau

ar accepta-o sub beneficii de inventar. ?)

') Cheltuelele făcute în urma espirărei termenelor legale vor remânea a fortiori în sarcina moștenirei în diferitele casuri prevădute
de Art. 710, de câte ori moștenitorul ar fi renunţat imediat,
la
moştenire, sau ar fi primit-o sub beneficii de inventar în urma
primelor urmăriri îndreptate contra lui, fără a cere un nou
termen. Aubry et Rau. V. $ 614, p. 178, nota 12. Duranton. VIL,
21.
Laurent. LX. 274. Demolombe. XIV. 296.

*) Aubry et Bau; V. $ 614, p. 178. Demolombe. XIV. 295,

Laurent.

IX, 273.—Vedi însă Daueaurroy (II. 608), după care judecătorii
n'ar
putea să proroage termenele legale de cât în casurile prevădute
de
Art. 710, adecă când moștenitorul n'a avut cunoștință despre
moartea lui de cujus sau când termenele legale au fost neîndestulătoare, aşa în cât, după acest autor, prorogarea termenelor
ar
dovedi că el nu este în culpă şi ar face ca cheltuelele să
remâe

în sarcina moștenirei,

Art. 710.
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CODUL

Despre

CIVIL.—CARTEA

condiţiunea

Avt. 708.—In

II.—TIT.

|.—CAP.

V.—S-a.

moștenitorului în timpul
gale sau judeciare.

IU.—ART.

708.

termenelor

le-

timpul termenelor pentru facerea inventarului și pentru

deliberare, eredele nu poate fi silit a se pronunţa, şi nu se poate obținea o condamnaţiune în contraii. Dacă el renunţă!)
după espirarea
termenelor, sau înaintea espirărei lor, cheltuelele ce legiuit sa făcut

de dânsul pănă la acea epocă privesc

succesiunea. (Art.

706,709 urm.

793, 1780, 1884 C. C. Art. 140, 146 Pr. Civ. Art. 797 C. Fr)

La Romani şi în vechia noastră legislaţiune, nici un proces
nu putea fi îndreptat în contra moștenitorului în termenul de trei
luni sau de un an ce el avea spre a face inventarul, pentru că

prescripția nu curgea în folosul moștenirei. 2)
Iu dreptul actual însă, prescripţia curgând în acest interval
în folosul moştenirei (Art. 1844), creditorii şi legatarii au interes de a reclama în contra moștenitorului atât pentru a intrerupe prescripţia (Art. 1865), cât şi pentru a face să curgă procentele creanței sau a legatului. (Art. 1088 $ 2,899 $ 2.) Bi vor
putea decă să reclame în contra moştenitoralui chiar în lăuntrul termenului dat de lege sau de judecători pentru facerea inventarului,
însă moștenitorul, cât timp n'a primit încă moştenirea, va putea
să opue

cererilor

îndreptate

contra

lul o escepție dilatorie, chiar

în casul in care testatorul ar fi dispus ca datoriile sau legaturile
sale să se plătească îndată după moartea sa (vegi supră, p. 381),
și această escepțiune va avea de efect de a suspenda acţiunea
şi de a face ca nici o condamnare să nu poatăfi pronunțată contra lui înaintea espirărei termenelor legale sau judeciare. ?) În
urma

espirărei

ceastă

lor însă,

escepțiune

moștenitorul

ne

mai

putând

propune

dilatorie, va putea fi silit a se pronunţa

a-

(Lau-

') Şi trebue adaos: sau dacă el primește moştenirea sub beneficii de
inventar, după cum vom vedea mai la vale. Vedi în/ră, p. 385.
2)

„Donec tamen inventarium conscribitur.. . „nulla erit licentia neque
creditoribus, neque legutariis vel fideicomissariis, eos (heredes) vel

inquietare, vel ad judicium vocare, vel res hereditarias quasi ex luypothecarum

auctoritate vindicare: sed sit hoc spatium ipso jure pro

deliberatione heredibus concessum.“
30.)

„Când

se face catagrafia,

(IL. 22. $ 11. Cod.

nimeni

din

Lib. 6. Tit.

creditorii mortului

sau

din legatari, dice Art. 1051 din codul Calimach, n'are voe să tragă
la judecată pe moştenitor, sau să'l supere întru alt chip, sau să'şi
însușească vre un. lucru de moștenire, cu cuvânt de datorie sau
de legatum.“

5) Această escepţiuue despre care procedura noastră tace cu desevârșire (Art. 174 Pr. fr. fiind eliminat la noi), va trebui să fie propusă înaintea apărărei asupra fondului, căci dacă moştenitorul s'ar
apara în fond fără a o propune, el ar fi condamnat ca un moștenitor pur şi simplu.

Demolombe.

Demante.

XIV. 279.

Il.

120

bis, |.

Duranton.

VII.

20,

DESPRE

SUCCESIUNI.—ART,

708.

385

rent. IX. 264. Demolombe. XIV. 289) fie de cătră creditori sau
legatari, fie chiar de comoştenitorii sei care ar cere împărțeala. 1)
Legea opreşte în timpul termenelor legale sau judeciare nu-

mai dobândirea unei condamnaţiuni în contra

acelui

chiemat la

moștenire, nu însă și luarea unor măsuri conservatorii sau
râtorii, precum ar fi luarea saă reînoirea unei inscripţiuni
care, punerea în înţârdiere etc. (comp. Art. 1016 C. C.
Cod. Com. din 1887), notificarea unui titlu esecutor care ar

asiguipoteși 711
fi fost

dobândit în contra defunctului. ) (Art. 780 C. C. şi 398 Pr. Civ.) ete.
Dacă moștenitorul renunţă

sau dacă

el primește

moștenirea,

(Art. 695
sub

urm.), și trebue adaos,

beneficiii de inventar 3 (Art.

723), îndată după espirarea termenelor legale ori judeciare sau
înainte, cheltuelele de judecată (Art. 146 Pr. Civ.) pănă la acea
epocă, adecă pănă la espirarea acelor termene, £) legiuit 5) făcute

') Demolombe. XIV. 273. Laurent. IX. 265. Vedi și supră, p. 307 şi
înfră, esplic. Art. 728.—lLaurent (IX. 266) observă cu multă dreptate că, din causa unei lacuni care esistă în lege, rudele chiemate
la moștenire în locul acelui care remâne în inacţiune n'au nici un
mijloc spre a'l putea sili a se pronunţa. Vedi și Aubry et Rau. V.
$ 610, nota 5.—Contră. Blondeau. p. 634. Vedi şi supră, p. 308.
*) Demolombe. XIV. 281. Laurent. IX. 275. Carr6-Ohauveau. Pr. Civ.
IL. p. 249, Quest. 757, asupra Art. 174. Creditorii ar putea, chiar
în timpul acestor termene, să urmărească averea de moștenire în
basa

titlurilor esecutorii

dobândite

în

contra

defunctului
pe când

el era încă în viaţă. Laurent. IX. 275. Aubry et Rau. V. $ 614,
p. 177, nota 6.—Contră. Demolombe, XIV. 284. Mass6-Verg€. II.
p. 320, nota 7.—Creditorii vor putea de asemenea să comunice

moștenitorului sentințele
face

pronunțate

să curgă termenul de apel, însă

contra

acest

defunctului pentru a

termen

nu

va

curge,

în asemene caz, de cât din diua espirărei termenului pentru inventar și deliberare. (Art. 321 $ 4. Pr. Civ.)
*) Laurent. IX. 272. Demolombe. XIV. 287. Duranton. VII. 20. Mass6-

Verge. Il. p. 321.—In caz când moștenitorul ar primi

moștenirea

pur și simplu, toate cheltuelele vor fi în sarcina lui, fiind că ele
au fost făcute în interesul seu. Laurent. IX. 272.
*) Demolombe. XIV. 287. Demante. [. 120 bis, II.—Vegi însă Ducaurroy (IL. 607)

care înţelege prin cuvintele pănă la acea epocă, mo-

mentul pănă la renunțarea moştenitorului.—Cheltuelele făcute contra

moștenitorului, după espirarea termenelor, sunt în sarcina lui, dacă el
nu justifică că a esistat o causă legitimă care să! fi împedicat de a se
pronunța înlăuntrul termenului. (A.710.) Mass6-Verge. II, p.321,n.12.
5) Cheltuelele care au fost causate prin culpa moștenitorului nu sunt.
legiuite, și prin urmare, remân în sarcina lui. Cheltuelele pricinuite cu

ocasiunea oposiţiunei ce ar fi făcut moștenitorul trebuesc conside-

rate la noi ca legiuite, pentru că el a trebuit să justitice motivele
de absenţă. (Art. 154 Pr. Civ.) Dacă în Francia se decide în această

privință contrariul (Laurent. IX. 272. Demolombe. XIV. 288. De-

mante. III. 120 bis, II), causa
j'oppose parce que j'oppose.

este că acolo s'a admis principiul :
”
25

Acte conservatorii,
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

II.—TIT.

1.—CAP.

V—S-a

MIL—ART.

708, 711.

de densul cu ocasiunea propunerei escepţiunei dilatorii sau în
contra lui de creditori ori de alte părți interesate 1) privesc succesiunea, ear nu pe moștenitor, fiind că el a stat în judecată
numai ca representantul ei. Creditorii ar suferi însă cheltuelele
la care ar fi condamnați după dreptul comun (Art. 140 Pr. Civ.),
căcă scopul Art. 708 nu este de a deroga la dreptul comun, ci
de '2 decide numai ca moștenitorul să nu sufere cheltuelele legitime făcute de dânsul sau în contra lui în intervalul termenelor
ce el are pentru a face inventar şi a delibera. (Laur. IX. 272.)
Despre

condiţiunea

moştenitorului după espirarea
legale sau judeciare.

termenelor

Art. 711.—Eredele conservă, cu toate acestea, după espirarea termenelor acordate de Art. 706, chiar după espirarea termenelor date de
judecător

conform

Art.

709,

facultatea

de

a face

inventar

şi de a se

declara erede beneficiar ; aceasta însă în caz câna dânsul n'a făcut acte
de erede, sau în caz când nu este dată în contra'i o hotărîre judecătorească

desevârșită,

care să] condamne ca erede curat și simplu. ?) (Art.

689 urm. 704 urm. 1201 C.C. A. 373, 375, 702 urm, Pr. Civ. Art. 800 C. Fr.)

Acel chiemat la moștenire este silit a se pronunţa în termenele legale sau judeciare, dacă nu voeşte să fie considerat ca
moștenitor pur și simplu şi să respundă cheltuelele de judecată. 3)
Cu toate acestea, prin escepție, moștenitorul păstrează și după
espirarea acestor termene facultatea de a face inventar şi de a
se declăra moştenitor beneficiar; aceasta însă numai în caz când
el n'a primit moștenirea pur și simplu fie în un mod espres sau ta1) Deși Art. 708 nu vorbește de cât de cheltuelele făcute de moştenitor, nu mai remâne nici o îndoeală că acest tecstâ înțăles a
vorbi și de cheltuelele făcute în contra lui de părţile interesate.
(Comp. Art. 710.) Demolombe. XIV. 288. Demante. IL. 120 bis, Il.
Mass6-Verge. IL. p. 321. Laurent. IX. 272.
*) Partea finală a tecstului care șe ocupă de hotărîrea pronunţată în
contra moștenitorului este inutilă, faţă cu Art. 1201 a cărui aplicaţiune face acest tecst. (Vedi infră, p. 387, tecst şinota 5.) De
aceea,

ea se vede

eliminată

în Art.

1076

din

codul

dul Italian a eliminat chiar cu desevârșire Art. 711.

Olandez.

Co-

5) EL este silit a se pronunța în lăuntrul acestor termene numai când

esistă vre un proces în contra lui din partea creditorilor sau a
legatarilor, căci în lipsa unui asemene proces, el are 30 de ani
spre a se pronunţa. (Art. 700.) Laurent. IX. 264, 388. Demo-

lombe.

XIV.

297

și XV.

144.

Mourlon. II. 282.

Ducaurroy.

II,

609. Aubry et Rau. V. $ 614, p. 178. Vedi și supră, p. 381. Art.
962 $ 2 din codul Italian este formal in această privinţă. Comp.

Art.

930

din Ante-proiectul

de revisuire,

după

care facultatea de

a primi o moștenire sub beneficii de inventar, în lipsă de procese
din partea creditorilor şi a legatarilor, se prescrie prin un an din
diua espirărel termenelor legale.

DESPRE

SUCCESIUNI.—ART.

711,

387

„cit, *) sau în caz când nu s'a dat în contra lui o hotărtre jude-

cătorească desevârșită

simplu, ?)

fie

că

care săl

acea

condamne ca

hotărire

moştenitor pur şi

a fost pronunţată

în contradic-

torii și în ultima instanță, fie că ea a remas definitivă prin neapelare sau neoposare. î) Cât timp hotărirea n'a, remas încă definitivă,

acel

chiemat

la moştenire

poate

deci

să aleagă

între

ac-

ceptarea beneficiară şi renunțare, dacă el n'a făcut acte de MOŞ
tenitor, fiind că facultatea de a renunța se prescrie prin 30 de.
ani. (Art. 700.) (Demante. III. 122.)
A
og
Remâne

însă

pi

bine

243

înțăles

x

:
că moștenitorul

condamnat

ca

Hotărirea,
e „ care
ar con-

rede pur și simplu va fi considerat ca atare numai faţă cu peră pîr
soanele cu care s'a, dat acea hotărire,
-reditoriii
nu însă
însă şisi cu creditori
care n'au luat parte la judecată, faţă cu care el păstrează încă
facultatea de a accepta moştenirea sub beneficii de inventar, fiind că, după Art. 1201, hotăririle nu-şi produc efectele lor
de

cât între părţile între

care ele au fost pronunțate. *)

departe de a deroga la Art.
lui, după cum

aceasta

codului francez.

5)

1201,

resultă

Lucrul

și

judecat

face din contra
din

lucrările

are o

Art, 711,

aplicațiunea

pregătitoare

presumţie

de

damna pe

cine-va
moştenitorca

pur și simPasi
fectele sale

tin pri

nelor care

aleși juat parte

adevăr

ârt. 7a

şi 1201.

') Deși Art. 711 nu vorbeşte de cât de acceptarea tacită, totuși necontes- Conirovers
ă,
„„tateste că şi primirea pură și simplă a moștenirei in mod espres face
pe moștenitor să peardă dreptul de a se declara erede beneficiar
faţa cu toată lumea (Demolombe. XIV. 362 ter şi XV. 147), căci,
moștenitorul

având

alegerea între acceptarea

pură

și simplă

cea beneficiară (Art. 685), acceptarea pură şi simplă se

și a-

opune a-

tât la acceptarea beneficiară, cât și la renunțare. Demolombe. XV.

—

9

147. Mourlon. il. 283. Laurent. LX. 387. Duranton. VIL 25,
Pentru ca moștenitorul să peardă însă dreptul de a se declara
moştenitor beneficiar, nu este de ajuns ca considerentele hotărirei
săl considere ca moștenitor pur și simplu, ci trebue ca dispositivul
ei săl considere ca atare. Laurent. IX. 390. Demolombe. XV. 152
bis. Curtea din Besancon. D. P. 66. 2. 8.
5) Demolombe, XV. 150. Mourlon. II. 287. Ducaurroy. ÎI. 612.—După
Marcade (III. 253), hotăririle date în ultima instanță n'ar impedica .
moștenirea sub beneficii de inventar, ci numai acele remase definitive prin neoposare sau neapelare, passtes en force de chose jugee,. după

cum

se esprimă testul francez,

părere

care a fost emisă

şi de Muraire în consiliul de stat. (V. Fenet. XII. p. 41.) Această
distincțiune nu poate însă să aibă loc faţă cu teestul nostru, care
vorbește de hotăriri desevărsite, după cum foarte bine observă
dl. Bonachi. (III. p. 170.)
*) „Julianus respondit, exceptionem rei judicate obstare, quotiens eadem qucstio inter easdem personas vevocatur.* (L. 3. Dig. Lib. 44.
Tit. 2.) Vegi şi L. 1, 9 $2, 14 Pr. 22, 27, Dig. loco cit. Vegi şi
L. 10, ab into, Dig. Lib. 44. Tit, 1, unde se dice: „Res inter alos judicata aliis non obest.“
*) Vedi în acest sens: Demolombe. XV. 148-152. Duranton. VII. 25.
Toullier D. II (partea I1) 344, nota 2 şi V. (partea II) 236. Arntz.
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CIVIL.—CARTEA.

III.—TIT.

1.—CAP. V.—S-a

(L. 207. Dig. Lib. 50 Tit. 17) (Art.
sumțiune

fiind relativă,

1200

$ 4), însă această pre-

este limitată la interesul

stat în judecată şi la representanţii ior. (Art.
Despre
Art,

plăti

părţilor care

au

1201.)

efectele beneficiului de inventar.

1713.— Beneficiul

datoriile

III. Art, 713.

de

inventar

dă

succesiunei numai pănă în

eredelui avantajul:

concurența

10 de a

valoarei bunu-

Il. 1449. Laurent. IX. 391 şi Ante-proiect. III. p. 545. Chabot (Art.
800, No. 3) care revine la această opiniune, după ce susținuse mai
întăi părerea-contrarie. Ducaur. Il. 610. urm. Demante. III. 122 bis, 1
urm. Bonnier. Prewves. Il. 888. Aubry et Rau. V. $ 612, p. 161.
Griolet. Autorite de la chose jugee. Revue pratique, anul 1867,
T. 23, p. 253-261. Cas. Fr. D. P. 65. 1. 433. Aceleași principii erau urmate

şi în vechiul

(Succes. Cap. II, S-a
11. Tit.

1.)—Cu

drept francez,

V) şi

Lebrun.

toate aceste, cestiunea,

după

(Comp.

cum

atestă

și L. 22.

Pothier

Dig. Lib.

este controversată.

S'a (dis,

în adevăr, că hotărîrea prin care se condamnă pe cine-va ca moştenitor pur şi simplu trebue să'și producă efectele sale erga omnes, fiind că legiuitorul pune asemene hotărire în acelaşi rînd cu
acceptarea

moștenirei,

care

necontestat

este

că'și

produce efec-

tele sale erga omnes. (Vedi supră, p. 387, nota 1.) În favoarea acestui sistem s'a mai gis încă că calitatea de moștenitor este indivisibilă, așa în cât un moştenitor n'ar putea fi considerat față cu
unii ca moştenitor pur şi simplu, ear faţă cu alții ca moștenitor
beneficiar. Vegi în acest din urmă sens. Maleville. II. p. 261 urm.
Malpel, No. 194. Merlin. Repert. VO Successions. S-a |. $ 5, No.
4 și Quest. VO heritier, $ 8. Vazeilie. Succes. Art. 800, No. 2. Mass6-Vergâ. Il. p. 311, nota 18. Carr. Pr. Civ. ÎI, Art. 174, Quest.
763. (Chauveau însă nu împărtășește această părere, loco ct. p.

252.) Vedi şi Carr6-Chauveau,

Supplfmneni. VIL. No. 110, Vo Bânc-

fice d'inventaire, Această din urmă părere era formal admisă prin
Art. 887 din codul Albestin al Sardiniei de la 1837, abrogat as-

tădi prin codul Italian, care nu mai reproduce Art. 711 ca de prisos față cu Art. 1201. (Vegdi supră, p. 386, nota 2.)—Această păvere este inadmisibilă, pentru că din discuţiunea urmată înaintea
consiliului de Stat se constată că disposiţia secţiunei de legislaţie,
care curma controversa în sensul că hotărirea nu trebue să'și producă efectele sale de cât în privinţa persoanelor care ar fi fost
faţă la judecată. a fost suprimată ca inutilă, după părerea lui Berlier, față cu Ari 1201, la care comisiunea s'a referii. (Vedi Toullier D. V, partea II. 236 și Loerâ. X. p. 103urm.)—Valette
a susținut cu o mare tărie de argumentaţie (V. Mtlanges de droit, de
jurisprudence et de legislation, L. p. 163-193) că moștenitorul care

a fost condamnat ca erede pur şi simplu perde față cu
mea

facultatea

de

a

se declara

moștenitor

beneficiar,

toată

lu-

păstrând

însă dreptul de a lepăda moștenirea față cu toți acei care nau
luat parte la judecată. Această soluţie ingenioasă n'a găsit însă
nici un partisan. Vedi Mourlon. [l. 287 bis. Demolombe. XV. 151
bis. Aubry et Rau. V. $ 612, p. 162, nota 24, în medio. Vedi şi sistemul lui Marcad6 arătat supră, p. 387, nota 3.
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rilor ce el a primit; de a se

389

scuti. chiar de plata

datoriilor, predând

toate bunurile succesiune creditorilor şi legatarilor ; 20 de a nu amesteca bunurile sale proprii cu acele ale succesiunei, și de a conserva, în
contra

succesiunei dreptul

1155,

1780, 1882 C.C. Art. 648 urm. 702 urm. 706 Pr, Civ. Art.802 C. Fr.)

632, 653, 714 urm. 777,

de a cere plata

778, 781,

creanţelor

897, 1108 $ 4,

sale. (Art.

593,

1122 urm. 1154,

:
"editorii Bta
si Raporturile
pla
sale cu alte persoane de câtA creditorii
In raporturile
legatarii, ,moștenitorul
beneficiar
continuă
a
representa
persoanalui
beneficiar
A
i.
a
;
cu alte perdefunctului, avend o condiție identică
cu acea a unui * moștenitor
soane
der cât
pur și simplu. Așa dar, el va fi supus faţă cu comoștenitorii sei creitorii și

obligaţiunei raportului, având în același timp dreptul de all cere

legatarii.

de la ceilalți descendenţi ai defunctului. (Art. 751, 763.) Prisosul, după plata datoriilor şi a legatelor, i se cuvine lui. In fine,
el va trebui să respundă tacsele de înregistrare cătră Stat, dacă
nu face parte din categoria moștenitorilor scutiți de ori ce tacse
de mutațiune. 1) (Art. 33. Legea timbrului din 1886.)

|

" Faţă cu creditorii şi legatarii, moştenitorul beneficiar regulat pebonerile

sau neregulat,

fie el

major sau

minor

(Demolombe.

XV.

174.1 beneficiar

Laurent. X. 88) se bucură de avauatajul de a plăti datoriile moș- i pasele

tenirei și legatele, după cum se esprimă Art. 968 din codul Italian, numaj pănă în concurența valoarei bunurilor primite (intra vives emolumenii), adecă a averei care era a defunctului în momentul încetărei sale din viaţă, şi care a fost trecută în inventar. 2) ut în tontum hereditariis creditoribus teneantur, în Qquamtum res substantie ad cos devolute valeant.3)

*) Mourlon. II. 288. Demolombe. XIV. 510.— Moștenitorii sunt datori
să plătească tacsa de înregistrare, chiar dacă succesiunea Sar fi
deschis înainte de promulgarea legei timbrului. Curtea din Bucuvești. Dreptul pe 1890, No. 47.
2) Moştenitorul beneficiar nu va fi deci obligat a plăti datoriile şi
legatele mortului din bunurile pe care el le ar fi primit dela de-

funct pe când el se afla încă în viață și care ar fi supuse raportului
(Art. 751, 763), nici din bunurile

în reducțiune

care ar

proveni

din o acțiune

ce el ar fi intentat contra” unui donatar, pentru că

i Sar fi atins reserva (Art. 848), nici din preţul
pentru cesiunea drepturilor sale succesorale, căci
nui neîntrând în moștenire n'au fost prevădute
molombe. XV. 163, 164.
Dacă sunt mai mulți moştenitori beneficiari,

datoriile şi legatele

numai

pănă în

concurența

ce el ar fi primit
toate aceste buîn inventar. Defie care va plăti

părței

primită

de

dânsul, căci beneficiul de inventar nu se opune la împărțirea, da-

toriilor.

(Art.

777,

1060,

1061.) Mourlon.

IL. 442. Demolombe. XV.

169. Laurent, X. 93 și XI. 64. Comp. Cas. Fr. D. P.

57. 1. 295.

—Contră. Curtea din Caen. D. P. loco ciț. (decisie casată.) Vedi și
înfră, esplic. Art, 777.
5) L. 22 $ 4. Cod, Lib. 6. Lit. 30. Veţi şi L. 22. Pr. Cod. loco cit.
unde se dice: „Quatenus pro his tantummodd rebus conveniantur,
quas in hereditate defuncti inveneriut ; ipsorum autem bona a
creditoribus hereditariis non inquietentur.“ — „Neajungând

Art. 713.

CODUL
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CIVIL.—CARTEA

NL—TIT,

L—0AP.

V.—S-a MIIL—ART. 713.

Nu este însă esact de a se dice, după cum face Pothier (Succes.
Cap. III, S-a II, Art. 2 $ 6) şi mai mulți autori după dânsul
(Demante. II. 124 bis, |. Ducaurroy. II. 616) că moștenitorul
beneficiar ar fi considerat în faţa creditorilor ca un administrator contabil, căci el nu lucrează în numele creditorilor, ci în numele seu propriu; el este deci obligat personal la plata datoriilor,

însă în puterea, beneficiului de inventar, el fiind stăpân pe două
averi deosebite, nu poate fi obligat a plăti de cât din averea de

moștenire. !)

Separaţiunea,
patrimonii-!
lor.

Deşi în regulă generală, o persoană nu poate să aibă de cât
o singură avere, totuşi, prin escepțiune la acest princip, şi prin
o favoare analoagă, cu acea conferită creditorilor de Art. 781,
moștenitorul beneficiar este stăpân pe două averi care remân despărțite în mâna lui, ?) și creditorii moştenirei nu se pot atinge
de averea

sa personală

de cât în casul Art.

714. 5) De

aici însă

sau de abea ajungând averea mortului spre plata datoriilor, dice,
Art. 1050 lit. j din codul Calimach, el nu va lua nimic, darnică
va plăti nimic din ale sale.“ —Moştenitorul pur şi simplu, ca și legatarul universal care n'a făcut inventar (Art. 897), va plăti însă
datoriile

defunetului

ultra vires

emolumenti,

chiar

din

averea

sa

proprie, pentru ca averea mortului şi cu a lui nu fac de cât una
la un loc. (Argum. & contrario din Ant. 713.) Vedi și Art. 897.
Demolombe. XIV. 516. Laurent. X. 90. Aubry et Rau. V, $ 61,
p. 150. „De va primi cine-va o neîndoelnică moștenire, de bună
voe sau prin chipurile cuviincioase, atunci nu are trebuinţă de ca-

tagrafie, dice Art, 1046 din codul Calimach, pentru că este dator
să vespundă deplin și fără împotrivire toate datoriile și celelalte

însărcinără

a moștenirei.“

„Hereditas

autem

quin

obliget nos ri

alieno, etiamsi non sit solvendo, plus quam manifestum est.“ (L,
"
8. Pr. Dig. Lib. 29. Tit. 2.) 1) Laurent. X. 90.—Moştenitorul beneficiar poaţe deci fi personalmente acționat de cătră creditori și legatari, însă el nu poate fi urmărit

de cât asupra averei de moștenire. Laur.X. 91. Demol. XV. 159 bis.

2) „Prin catagratia făcută, dice Art. 1050 lit. a diu codul Calimach,
moștenitorul câştigi folosul să deosebească însuşi a sa avere de
averea mortului, fără nici un prepus, dacă au fost unită.*—Același efect îl produce și separaţia de patrimonii. (V. Art. 781 C. C.)
3) Acceptarea fără, beneficii de inventar, adecă pură şi simplă (Ant.
685 urm.), produce din contra contopirea averei defunctului cu acea a moștenitorului (confusio Bonorum) (comp. L. 7, Cod. Lib.
2. Tit. 3),

așa în cât,

toate

contra defunctului precum
în contra lui

se stâng prin confusiune.

1680.) Demolombe.
256.

Vedi

drepturile

şi supră,

XIV.

ce

moștenitorul

avea

în

și toate drepturile ce moștenirea avea
(Art.

557, 638, 1048, 1154,

nota 1. „Juncta

emin hereditas cepil

512, 513. Laurent. IX. 348. Marcad€. III.

p. 329,

esse.“ (D. 10 $ 2. Dig. Lib. 28. Tit. 6.)—,,Hereditas adita jam non
est hereditas, sed patrimonium hevedis.“

Dacă sunt mai mulţi comoștenitori din care unii au primit moștenirea pur şi simplu, ear alții sub beneficii de inventar, separa-
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nu urmează, după cum susțin unii (Aubry et Rau. V. $ 618, p.
196), că moștenitorul
persoană

față

beneficiar trebue se fie privit ca o a

cu averea de moştenire,

defunctului (personam

fiind că nu plăteşte

treia

el represintă persoana

defumncti sustinet), însă în mod

imperfect,

datoriile de cât intra vires emolumenti.!)

țiunea. patrimoniilor nu
şi după împărțeală, de
pentru moștenitorii puri
în averea, lor personală,
cu acea

căci

a defunctului.

va avea loc atât în timpul
cât pentru moştenitorii
și simpli, ei vor putea fi
care nu formează de cât

indivisiunei, cât
beneficiari. Cât
urmăriți chiar
una la un loc

Laurent. X. 86, 87. Demolombe XV. 173.—

Contră. Aubry et Rau. V. $ 619, p. 236, teest şi nota 61. Mass6Vârge. II. p. 342. Dufresne. Separation des patrimoines. 19. 'Tot
în acest sens este și jurisprudența. Vedi D. P. 55. 1.49 şi 71.
D. P. 56. 2. 295.

D. P. 57.

1. 336.D.

P. 67.

2. 213.

D.

P.s1.

2. 37. Vedi asupra acestei controverse un însemnat articol
a lui Boitelie în Revue pratique, Tom. 40, Anul 1875, p. 512-521.
In acest din urmă sistem, acceptaţiunea beneficiară din partea unuia
sau a mai multor moştenitori atrage de drept separarea patrimo-

niilor nu numai în privința moștenitorilor care au primit succesiunea, sub beneficii de inventar, dar şi în privinţa acelora care
au primit-o

pur și simplu. Partisanii

acestui sistem

nu

sunt însă

de acord între dânşii, căci, unii (Aubry et Rau, Mass6-Verge etc.)
nu admit acest efect general şi colectiv de cât în timpul indivi-

siunei, ear alţii admit ca acest efect odată produs trebue să subsiste chiar și în urma

împărțelei.

|

- Aceleaşi principii sunt admisibile pentru casurile când acceptarea beneficiară este resultatul neapărat al minorităţei sau a în-

terdicțiunei unuia din

moștenitori.

Averea

moștenitorului

Separarea,
patrimoniilor

în privința,
minor moştenitori-

sau interdis va fi deci separată de acea a defunctului, dacă epitropul a făcut declaraţiune la grefă (Art. 704) şi a procedat la inventar. Laurent. X. 88. Demolombe. XV. 133.—Confră. Cas. Fr.
şi Curtea din Nîmes. D. P. 55. 1.49.D. P.54.2. 206, după care separarea patrimoniilor ar avea ființă în privinţa minorilor și interdişilor chiar în Jipsa unei declaraţiuni la grefă, ceea ce este inadmisibil, căci nu esistă acceptare beneficiară fără o anume declarație şi fără inventar. Vedi supră, p. 376.
Dacă minorii aii comoştenitori majori, care au primit moştenivea pur și simplu, separarea patrimoniilor nu va avea ființă de

lor minori şi

interdiși.

cât în privința minorilor şi interdișilor. Laurent. X. 88.—Contră.
Curtea din Nimes. D. P. 55. 2. 163. Vegi şi Demolombe. XV. 174.
Consecinţi
) Laurent. X. 97.—Astfel, moștenitorul beneficiar nefiind considerat care
resultă
ca unul de al treilea, actele sub semnătură privată emanate de la
defunct fac deplină dovadă în privinţa lui despre data și conţinutul lor, Art. 1182 nefiind aplicabil de cât la cei de al treilea. Laurent. X.

97.—Contră.

Aubry

et

Rau.

V. $ 618, p.

19%,

Demolombe..
XV. 187.—Tot pentru aceleași motive, cei de

din împrejurare că moştenitorul nu
nota 9. este o a treia
faţă
al trei- persoană
cu averea de

lea debitori personali ai moștenitorului beneficiar ar putea să opue
compensarea creanţelor ce ei ar avea în contra moștenirej, căci a-

cel care este creditorul

moștenirei este şi

creditorul

moştenito-

rului beneficiar, cel puțin pănă la concurenţa activului moştenirei.
Laurent. loco cit.—Contră. Merlin. R&pert. Compensation, $ 3, No.

moștenire.
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CODUL

Consecinţile

separaţiunei

de patrimonii efect

CIVIL.—CARTEA

IN.—TIT.

1.—CAP,

V.—S-a IIL—ART.

713,

Din faptul că acceptarea sub beneficii de inventar are de
de a face ca patrimoniul defunctului să fie deosebit de a-

cel al moștenitorului resultă că el îşi păstrează dreptul, ca ori
ce alt creditor, de a cere în contra moştenirei, adecă în contra, ce-

lorlalţi moşteniţorsau,
i,

în lipsa lor, în contra

unui

curator

(Art.

706 Pr. Civ.), plata tuturor creanţelor şi de a esercita toate drepturile reale ce el ar avea în contra moștenirei, 1) după cum şi moştenirea îşi păstrează drepturile ce ea ar avea în contra eredelui
beneficiar. 2) Prescripţiunea, însă nu

curge

în contra

moştenitoru-

lui beneficiar în privinţa creanţelor ce el ar avea în contra succesiunei. (Art. 1882 $ 1.)
Cumpărarea
Moştenitorul beneficiar va putea deci, ca ori ce alt creditor,
imobililor
moştenirei desă urmărească succesiunea, după cum el va putea fi urmărit în
cătrămos- numele el, dacă el ar-fi debitor al defunctului, putând se scoată
tenitor.
în vândare imobilele moștenirei pe cale de espropriare silită 5)
(Art. 492 urm. Pr. Civ.), şi să devie adjudecatarul lor, în care
caz

el cumpără lucrul seu. 4)

Eserciţiul
drepturilor în

Moștenitorul bneficiar îşi păstrează drepturile sale nu nucontra celor Mai contra moștenirei, dar și contra, celor de al treile. EL poate

de al treilea. deci să le esercite în contra, lor, chiar când acţiunea sa ar avea,
de efect deschiderea în folosul celui de al treile acţionat a unei
6. Demolombe. XV. 195.—Vedi şi alte consecinţi a aceloraşi prinX. 98.

cipii în Laurent,

Marcad.

„Si vero et ipse aliquas

contra

defunclum

185 urm.

XV.

III. 256. Ducaurroy. IL. 618. Demolombe.

habeat actiones, non ha

confundantur, sed similam cum aliss creditoribus per omnia habeal
fortunam.“ (|. 22 $ 9 în fine. Cod. Lib. 6. Tit. 30.)—Moştenito-

rul beneficiar nu numai că va păstra în contra moștenirei dreptu-

”

rile sale anterioare

și preesistente,

292. Demante.

125

ci va putea

încă să dobândescă

şi drepturi nouă. (Comp. 1108 $ 4.) Demolombe. XV. 188 urm.
Arntz, ÎL. 1455. Marcade. III. 256. Laurent. X. 96. Mourlon. II.
Il.

bis, II. In asemene

caz, se va aplica Art.

706 din procedura civ., prin analogie. Ceilaţi moştenitori vor îndrepta deci acțiunea lor contra moștenitorului debitor; ear în
lipsă de alţi moştenitori, creditorii moștenirei vor provoca renduirea

unui

curator

care va formula

cererea

în numele

moştenirei.

Laurent. X. 96. Demolombe. XV. 200. Vedi însă Demante (IL. 125
bis, III), după care rânduirea unui curator n'ar fi în tot-deauna
neapărată.

0) Laurent. X. 99.—OContră. Curtea de Toulouse (Râpert. Dalloz. Suc-

ces. 851) care confundă obligaţiunile moștenitorului beneficiar (Art.
717 C. C. 703 urm. Pr. Civ.) cu drepturile ce el ure ca creditor.
Comp. şi Demolombe. XV. 184.

Netranscrie-

rea ordonanței de adjudecare.

Con-

troversă,.

4

Laurent.

X.

100. Demolombe.

XV.

191.

Pothier.

Succes.

Cap.

3,

S-a III, Art. 2. $ 1.—Adjudecarea neproducând în asemene caz
strămutarea proprietăței, fiind că moștenitorul a devenit proprietar

încă din momentul

deschiderei

moștenirei

(Art.

644),

nu

este su-

pusă transeripțiunei. Laurent. X. 100. Demolombe. XV. 191. Merlin
Quest. V” Propre, $2, No. 5.—Contră. Mourlon. Transcriplion. L, 313.

DESPRE SUCCESIUNI.—ART, 713.
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acţiuni în garanţie în contra moştenirei. Cei de al treile nu vor
putea deci să'i opue macsima: eum guem de evictione tenet acHo, eumdem agentem repellit exceptio (L. 1. $1. Dig. Lib. 21. Tit.
3), pentru că el neplătind datoriile defunctului cu bunurile sale,
acțiunea în garanţie nu va putea fi îndreptată de cât în contra

moştenirei. !)

Deşi moștenitorul beneficiar este, după cât am vădut, obligat Predarea ala plata datoriilor pănă în concurența 'valoare! bunurilor primite, mostenire
totuşi el poate să se scutească de această sarcină prin predarea creditorilor
.
,
şi legatarilor,
sau cedarea?) 4întregei u averi > de moştenire
?) în folosul tuturor cre-”
%&
1) Demolombe. XV. 193.—Astfel, moștenitorul beneficiar va putea să
esertite acţiunea ipotecară contra celor de al 3-lea deținători aimobilelor afectate

ca

garanție pentru

plata

creanței

sale, sau

să

urmărească cauţiunile defunctului. Demolombe. loco cit. 'Toullier.
D. II (partea II) 257. Cas. Fr, Râpert. Dalloz. Succes. 799. De asemenea, el va putea să revendice de la cei de al treile dobânditori bunurile sale proprii înstrăinate fără drept de cătră autorul seu, dobânditorul evins având numai drept la daune.
Demolombe. XV. 194. Marcadâ. III. 256. Ducaurroy. II. 618. Laurent.
X. 98. Toullier. D. loco cit. Troplong. Venie. |. 447. Duvergier.
Idem. |. 350.—Contră. Curtea din Riom. Râpert. Dalloz. Succes. 800,

nota 1. Această

decisie, care nu este nici macar motivată, cuprinde

o eroare manifestă.

In cât privește acțiunea moștenitorului pur şi

simplu, nu mat remâne nici o îndoeală că ea va fi respinsă prin aplicațiunea macsimei: guem de evictione tenet actio etc. Demol. XIV. 514.
?) Predarea bunurilor nu seuteşte însă pe moștenitorul beneficiar de
celelalte obligaţiuni, precum ar fi raportul (Art. 751), şi altele, pentru că el remâne moștenitor, fiind numai scutit de plata datoriilor.
Laurent. X. 115. Demolombe. XVI. 176. Marcad6. ÎN. 255, în fine.
Acceptarea sub beneficii de inventar este deci irevocabilă ca Predarea buși acea pură și simplă (vedi supră, p. 328), şi primitorul moșteni- urilor a ,

vel a perdut prin acceptare, fie chiar beneficiară, dreptul de a mai jeg ce
renunţa

la moștenire.

Semel

heres, semper

heres.

Demolombe.

XV. se consideră

208. Laurent. X. 111 urm. Merlin. Quest. VO Benef. d'imvent. $ 5, Art. ca o renun-

1. Mourlon. II. 294. Mareade. III. 255. Demante. III. 124 bis, III. fare la moșDucaurroy. Il. 617. Duranton. VII. 42, 43. Duvergier asupra Lui co peeieă,

Toullier. II. 358, notaa. Chabot. Art, 802, No. 8. Arntz. IL. 1453.
Repert. Dalloz. Succes. 764.— Contră. Toullier, Il (partea II) 358.
Bilhard. Benef. d'inventaire. 136. Cas. Fr. Râp. Dalloz. Succes. 766,
nota 2. C. Bruxelles. Pasicrisie pe 1817, p. 341. După aceste din
urmă autorități, predarea bunurilor autorisată de Art, 713 ar fi
o adevărată renunțare, în cât moștenitorul care ar fi predat averea de moştenire creditorilor și legatarilor ar fi presupus că n'a
fost nici o dată moștenitor, ceea ce mi se pare inadmisibil.

Moştenitorul poate însă să renunțe la beneficiul de inventar și Renunţare

să devie moștenitor

pur și

simplu.

Această

renunțare

poate săla beneficiul

aibă loc atât în mod espres cât și tacitamente. Art. 705. Pr. Civ. de inventar.

prevede

chiar un caz de renunțare tacită.

ucm. Demolombe.

XV.

172, 365,

717 C. C. şi 705 Pr. Civ.

2) Moştenitorul trebue să

cedeze

Comp.

Laurent. IX. 392.

376. Vedi şi infră,

toute

esplic. At,

bunurile lăsate de

defunct,

394

CODUL CIVIL.—CARTEA III.—TIT, 1.—CAP. V.—S-a IIL.—ART. 713.
ditorilor şi a legatarilor. !) (Art. 713 şi 1122 urm.) Fie care comoştenitor având administraţia părței sale de moştenire poate usa de
această facultate, aşa în cât din mai mulți comoştenitori beneficiari unii pot să facă predarea bunurilor, ear alţii nu. (Laurent.
X. 103. Demolombe, XV. 210.)
|

Această

predare

nefiind un

act translatif de proprietate poate

ei ae ar Să emane de la un epitrop fără îndeplinirea

formelor

prescrise

tea epitropu-pentru înstrăinări (Art. 401, 402): el va avea însă nevoe de auui.
torisarea consiliului de familie, pentru că asemene predare cuprinde o delegaţiune a obligaţiunei ce el are de a administra averea
neversnicului. (Laurent. X. 108. Curtea Douai. D. P. 56. 2. 9.)
Forma preIn ce formă trebue să se facă predarea bunurilor ? Legea fiind
ărei, —CGon-

a

ie

dărei. -0on- mută în această privință,
care sunt

garanţia

|

.

cestiunea

creditorilor

este viu controversată. 2) In
sei, dimpreună

cu toate fructele

și

accesiunele lor, dând sama de administraţia sa, dacă înainte de predare

el s'a amestecat în acea avere. Demolombe.

XV.

211, 212.

Du-

caurroy. Il. 617. El nu va trebui însă să cedeze bunurile ce de“functul i-ar fi dăruit pe când se afla încă în viaţă (Art. 763), niel
acele care provin din raportul făcut de alţi comoştenitori (Art. 751)
sau din o acţiune în reducţiune esercitată contra unui donatar
(Art. 841 urm. 848), nici prețul cesiunei drepturilor sale suecesovale, căci toate aceste bunuri nu formează garanţia creditorilor și
a legatarilor.

Demolombe.

XV.

211-213.

Laurent.

X. 104. Mourlon.

Il. 294. Arntz. Il. 1453. Aubry et Rau. V. $ 618, p. 195.
Moştenitorul beneficiar, pentru a fi scutit de plata datoriilor, va

trebui să predee creditorilor şi legatarilor toate bunurile succesiu-

nei, după

cum

prevede

Art.

713

$ 1, căci creditorul

fusa o predare numai parţială, şi asemene
descarce

Efectele pre-

pe moștenitor de plata tuturor

ar putea re-

predare n'ar

putea să

datoriilor. Comp.

Bonachi.

JUL. p. 177. Laurent. X. 105, în fine.
1) Predarea bunurilor trebue să se facă tururor creditorilor şi lega-

dărei făcute

tarilor,

numai cătră

va produce

căci

predarea

anii din Na
gatari,
Controversă.

parțială. Laurent. X. 105.—După alţii, asemene predare parţială
ar avea de efect ca moştenitorul să nu fie scutit de plata datoriilor cătră creditorii și legatarii căror n'a făcut predarea. Demolombe. XV. 214. Aubry et Rau. V. $ 618, p. 195, nota 4. Merlin,
Quest. VO Bânef. d'inventaire. $ 5. Art. 11, No. 2. Mass6-Vergă.
Il. p. 343, nota 3.—lIn fine, după Duranton (VII. 42) şi Chabot
(Art. 802, No. 7), predarea numai cătră unii din creditori sau le-

nici un

care ar fi fost făcută

efect,

gatari ar fi considerată

de vreme

numai

ce legea

la unii

nu admite

din

el nu

o predare

ca o înstrăinare a averei de moștenire prin

formele cerute de lege, şi ca atare ar atrage perderea

beneficiu-

lui

pentru

de inventar,

ceea

ce în ori ce caz este inadmisibil,

câ

asemenea predare necuprindând “de cât declăsarea posesiunei şi a
administrațiunei, nu poate fi privită ca un act de disposiţiune.
2) Unii susțin, în adevăr,

că declaraţia

la grefa tribunalului (comp. Art. 1797

de predare

trebue

să se facă

C. C. şi 648 urm. Pr. Civ.)

(Carr6-Chauveau. Pr. Civ. T. V (partea IL.) p. 1640, Quest. 2527
septies, asupra Art. 995. Demante. III. 124 bis III), ear alții cer

ca moștenitorul beneficiar să facă câte o notificaţie individuală la
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ori ce caz, și ori care ar fi părerea ce s'ar admite în această
privinţă, nu este nevoe ca să se rânduească un curator, pentru
că asemene curator nu se rânduește de cât atunci când moștenirea este vacantă (Art, 724—727), şi în specie, rânduirea, unui curator este fără interes, de vreme ce creditorii vor administra, ear
acţiunile se vor îndrepta în contra moștenitorului, părăsirea bunurilor nefiind alt ceva de cât descarcarea sarcinei de a administra, care trece de la moştenitor la creditori. 1) In caz de a nu
se putea învoi creditorii și legatarii, ei se vor adresa la justiţie
care va hotări asupra modului de administraţie.

Moșştenitorul care a făcut

predarea

bunurilor va

putea să Moştenitorul
care a, făcut

reiee administraţia acestor bunuri, căci părăsirea lor nefiind o re- predarea
nunțare (vedi supră, p. 394, nota 2), ei păstrează proprietatea Poate ere
averei de

moștenire

şi nimic

nu'l împedică

de a reveni

asupra u- Controversă.

nei manifestațiuni unilaterale a voinţei sale. ?)
O dată această predare făcută, creditorii și legatarii dobân-Aduinistraţia
desc

sarcina de a administra

în mod

colectiv

averea de moştenire, a legatarilor.

care sarcină o avea moștenitorul beneficiar înainte de predare.
(Art. 714.) Ei vor administra averea întocmai ca şi moștenitorul
beneficiar, de vreme ce legea nu prevede un alt mod de administraţie.)

Moştenitorul va avea în urma predărei, ca şi mai înainte, Represontasarcina de a representa moștenirea în justiţie, pentru că prisosul ei în justiţie.
care ar remânea în urma plăţei datoriilor şi a legatelor sar cuveni tot lui, de vreme ce părăsirea bunurilor nu este o renunțare.
(Vegi saprd, p. 393, nota 2), Acţiunile se vor îndrepta deci în
urma predărei bunurilor tot în contra lui. $)
fie care creditor și legatar, pentru ca toţi să fie înştiințaţi despre
predarea bunurilor. Laurent. X. 106. Chabot, Art. 802, No. 7. Fouquet. Encyclop. du droit. VO Benej.: d'invent. 75. In fine, alţii cred
că ambele forme sunt admise. Demolombe. XV. 215. Arntz. II. 1454.
>

Merlin.

Queşt.

VO Benef.

d'invent.

$ 5. At.

11, No. 1. Mass6-Verge.

IL p. 343, nota 3.
1) Laurent. X. 107. Aubry et Rau. V. $ 618, p. 195, nota 6. Vazeille.
„Succes. Art. 802, No. 9. Belost-Jolimont asupra lui Chabot, observ. 2 asupra, Art. 802. Duvergier asupra lui Toullier. IL, 359
nota a, p. 230 (partea 1[.)-—Contră. Mass6-Verge. II. p. 343, teest
şi nota 4. Toullier D. II. (partea II) 358. Chabot. Art. 802, No. 8.
Merlin. Quest, Vo Benej. dinventaire. Ş$ 5. Art, 3, No. 1. Demo1ombe. XV. 220. Demante. II. 124 bis, III.
2) Laurent. X. 110. Tambour. Benefice dinvent. p. 382.—Vegi însă
Demolombe, XV. 224. Aubry et Rau. V. $ 618, p. 196 şi Chabot,
Art. 802, No. 8, după care moștenitorul n'ar putea reveni asupra
părăsirei bunurilor de cât sub condițiunea de a plăti datoriile şi
legatele în

integralitatea

lor, ceea ce ar însemna

a schimba

posi-

țiunea moștenitorului beneficiar, transformându'l în moştenitor pur
și simplu.

2) Demol. XV. 222. Laur. X. 109. Aubry et Rau. V. $ 618, p. 19%.
*) Demolombe.

XV. 221. Laurent. X. 107, Vazeille. Succes. Art. 802,
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

IM.—TIT. 1.—0AP.

Obligaţiunile

V.—S-a.

moştenitorului

II —ART.

714, 715.

beneficiar.

Moştenitorul beneficiar are obligaţiunea: 1% de a administra
averea. de moștenire și de a da socoteli (Art. 714, 715 C. C. şi
707

Pr. Civ.);

2” de a vinde

cu oare

care

forme

atât

mobilele

cât şi imobilele moștenirei (Art. 716, 717 C. C. 705 Pr. Civ);
3” de a da cauţiune (Art. 718); 4% şi de a plăti creditorii şi legatarii defunctului. (Art. 719, 720.)
1” Administraţiunea

bunurilor moştenirei.

Art. 714.—Eredele beneficiar administră
dator să dea socoteală de administraţiunea
—-EI nu devine respundător cu bunurile sale
va fi cerut darea, socotelelor și el nu va fi
După lămurirea socotelelor, el nu poate

bunurile succesiunei şi este
sa creditorilor şi legatarilor.
personale, de cât după ce i se
îndestulat această îndatorire.
fi respundător cu bunurile

sale proprii, de cât pănă la concurența sumelor ce remâne dator. (Art.
113, 715, 723, 777, 1075, 1088, 1534, 1541, 1718 C.C. Art. 129 $86,

145 Pr. Civ. Art, 803 C. Fr.)
Art. 715.—El nu respunde
greşeli

grave.

(Art. 714,

719,

pentru
721,

998,

|
administraţiunea
1540

urm.

sa, de

cât de

C. C. Art.506

Cod.

Com. nou. Art. 707 Pr. Civ. Art. 804 C. Fr.)

Art. 707. Pr. Civ.—Moștenitorul beneficiar va fi obligat a da, soco-

teală despre administrarea sa, și va fi responsabil de actele gestiunei
sale. (Art. 415, 714, 715, 1080, 1540 urm. C. C. Art. 145 Pr.Civ, Art,
995 Pr. Fr. modificat,)
Moştenitorul beneficiar nu este asimilat unui administrator
străin, fiind că el poate să vândă bunurile moștenirei (Art. 616,

617) şi fiind că el se foloseşte de. ceea ce remâne în urma plăței datoriilor. (Vedi suprdă, p. 395.) Cu toate acestea, în
cât privește raporturile cu creditorii şi legatarii, el se consideră
ca un

mandatar

legal,

mandatul

culară. (Comp. Laurent. X.
Moştenitorul

seu

având

însă o

130 urm. Demolombe.

beneficiar administrează!)

deci

natură

XV.

parti-

228.)

averea de moşte-

No. 9.—Coniră. Merlin. Quest. VO Binefice d'invent. Ş 5, Art, 3.
No. 1. Chabot. Art. 802, No. 8. Demante. III. 124 bis, III. Mass6Vergg. II. p. 345. Toullier. II (partea II) 358, (părere care nu
Casul când
esistă mai
mulți moştenitori. Critica legei.

se vede împărtăşită

de Duvergier,

loco cit. 359, nota 2.)

1) Dacă sunt mai mulți moștenitori beneficiari, fie care fiind proprietar.a părței sale de moștenire, administrațiunea se va împărți
între dânșii și fie care va administra partea sa sub respunderea
sa personală, căci nu poate să esiste o respundere colectivă acolo
unde nu esistă nici solidaritate, nici indivisibilitate. Laurent. X.

118 şi 184. Sistemul codului civil este însă

deplorabil, căci lichi-

darea unei averi împărţite între mai mulţi administratori presentând nenumărate inconveniente, tribunalele au căutat a se pune
deasupra legei și a o viola, încredințând administraţia numai unui

singur moştenitor, și câte o dată chiar unei persoane străine. Verdi
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nire, fiind dator a da samă de administraţia sa creditorilor şi legatarilor (Art. 714 C. C. 707 Pr. Civ.), ca oră şi care administrator în genere. (Art. 916, 1541.)
Moştenitorul beneficiar nu are numai dreptul, dar şi datoria
de a administra şi de a lichida, fără nici o plată, ') averea de
moştenire,

pentru

că el o administrează nu nuraai în puterea drep-

tului seu de proprietate,

dar și în interesul creditorilor, ?) susti-

net duas personas, remănându'i însă dreptul de a se descarca de
această sarcină prin predarea tuturor bunurilor în mânele credi-

torilor şi a legatarilor. (Art. 713.) (Vegi supră, p. 393 urm.) Scopul acestei administraţiuni fiind lichidarea averei spre a
se plăti pe creditori şi legatari, se înțălege că moștenitorul beneficiar va putea, și chiar va trebui să ceară vândarea prin licita„ ţiune publică a bunurilor mobile şi imobile ale defunctului (Art.
116, 717) (Curtea din Iași, Dreptul pe 1889, No. 72), să facă
toate

actele

conservatorii,

precum

ar fi, de

esemplu, întreruperea.

- Cas. Fr. şi curtea din Douai. D. P.46. 4. 467.D.P. 56. 2. 92. Comp.

şi 0. Bucureşti. Dreptul pe 1890. No. 10. Acest

sistem este însă

departe de a fi juridic, pentru că moștenitorii având dreptul
și sarcina de a administra în calitatea lor de proprietari al moştenirei, judecătorii nu pot fără v anume restricţie să modifice drep-

tul proprietăţei

şi să impue

această

sarcină

numai

unuia din MOŞ-

prin

reaua

administrație

tenitori sau unei persoane străine, nici chiar sub cuvânt de rea
administrare. Laurent. X. 119, 121, 124. Demolombe. XV. 226.—
Acest din urmă autor se contradice insă singur când admite (XV.
239) că administrația poate fi luată de la moștenitor de câte ori el
compromite interesul creditorilor, spre a fi încredinţată unui gerant
numit de tribunal sau unui sindic rânduit de părţi. Tot greşită,
este deci și decisia curței din Bucureşti care a admis un secuestru
judeciar pe averea de moștenire (Art. 1632) după cererea unui
legatar particular (Dreptul pe 1890, No. 10),sub cuvânt că interesele

acestui

legatar

erau

moștenitorului beueficiar.

periclitate

a

') Argument din Art. 1534. Aubry et Rau. V. $ 618, nota 13. Jaurent. X. 122. Toullier. D. II. (partea 11) 389.
2) Administrat hereditatem tanquam suam, sed în utilitatem quoque
creditorum.—Demolombe (XV. 231) pretinde că sarcina adminis-

trațiunei s'a admis numai în interesul moștenitorului;

însă că
fiind că
folosul
tegral.

adevărul e

moștenitorul administrează atât în interesul seu propriu,
el primește ceea; ce remâne după plata datoriilor, cât Și în
creditorilor care au interes a incasa creanţele lor în inO dovadă că moștenitorul beneficiar administrează atât în

interesul

seu propriu,

punde de cât

cât și în acel al creditorilor este că el nu res-

de greșelele

sale

cele grave (Art, 715), căci, dacă

administrațiunea ar fi numai în interesul seu esclusiv, el n'ar avea

nici 0 respundere, ear dacă administraţia ar fi numai în interesul
creditorilor, atunci el ar trebui să respundă şi de greșelele sale
cele ușoare, ca toți administratorii în genere. Comp. Laurent. X.
122, 123. Chabot. Art, 813, No. 1 şi 2. Aubry et Rau. V. $ 618,n.12.
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CODUL

CIVIL. —CARTEA

prescripției,

luarea

sau

III.—TIT.

L—CAP.

V.—S-a

IMIL.—ART. 714, 715.

reînoirea

unei

inscripții

ipotecare,

repa-

rațiile de întreţinere sau absolut trebuitoare, esercitarea acțiunilor posesorii, încasarea tuturor creanţelor defunctului sub darea de
chitanță. ') plata datoriilor, închirierea sau arendarea imobilelor,
însă numai pe timp cel mult de cinci ani, căci numai pănă laacest termen contractele de arendă se consideră ca acte de administraţie. ?) (Art. 427, 534, 1268, 1419.) ete.
Ca administrator al moştenirei, el represintă în justiţie (Art.
706 Pr. Civ.) toate interesele care atârnă de densa, în cât hotărârile pronunţate față cu moștenitorul beneficiar sunt oposabile

creditorilor și legatarilor. 5)
Intervenţia
individuală
a creditorilor.

Controversă,.

Aceasta nu însemnează însă că creditorii sau legatarii n'ar
avea dreptul de a interveni personal, de câte ori interesele lor
ar fi compromise, căci ei tot creditori remân și bunurile defunctului

servesc

spre

asigurarea

:) Moştenitorul care în basa

comună

a

creanţelor

lor.

4) (Art.

Art. 717 vinde imobilele moștenire!

a-

supra căror ar esista creanţe privilegiate sau ipotecare nu poate
însă să primească partea din preţ pănă la care se urcă privilegiile
şi ipotecile.

2

datorirea

3

Vegi

esplic.

Art.

717,

718

și Demolombe.

XV.

286.

Demolombe. XV. 254. Laurent. X. 142.—Nimic m'ar împedica însă
pe moștenitor de a cultiva însuşi bunurile moştenirei, sub înde a

împărți

fructele

între creditori şi legatari.

Demo-

lombe. XV. 255 urm.
Demolombe. XV. 262. Laurent. X, 132. Ducaurroy. II. 621. Vedi
şi supră, p. 395.—Moştenitorul beneficiar va întroduce acțiunile
sale în contra celorialți moştenitori, sau în lipsa lor, în contra
unui curator numit conform Art. 725 C. C. (Art. 706 Pr. Civ.)
Moştenitorul beneficiar care întrun proces ar compromite din culpa
sa interesele administraţiunei sale, va putea fi condamnat personal la cheltueli, și chiar la daune, fără nică un drept de repetiție. (Art.

%)

145 Pr. Civ.) Comp. și Art. 979 din codul Italian.
Astfel, creditorii sau legatarii ar putea să poprească sumele dato-

vite moștenirei sau să scoată în vândare silnică averea mișcătoare
şi nemişcătoare

a

procede

la

singur

defunctului,
aceste

acte.

dacă

moștenitorul

Dreptul

beneficiar n'ar

creditorilor

de a vinde

mobilele moştenirei a fost chiar formal recunoscut în consiliul de
Stat de cătră Treilhard (ședința din 16 nivose, anul XI.) Ducaurroy.
II, 622, Laurent. X. 135 urm. Demolombe. XV. 228 urm. Aubiy
et Rau. V. $ 618, p. 206, teest şi nota 50. Cu toate aceste, cestiunea este controversată, şi s'a preţins că creditorii unei moșteniri primită sub beneficii de inventar nar fi în drept a urmări
în mod

individual

averea

de moştenire,

sub

cuvânt

că et ar fi re-

presentați în mod colectiv de cătră moștenitorul beneficiar, după
cum creditorii unui faliment se represintă de sindic. (Art, 785,
813 Cod. Com. noii.) (Vedi diversele sisteme în Demolombe. XV.
228.)

Această

părere,

întemeiată

pe Art. 2146

fr., care asimilează

întru cât-va beneficiul de inventar cu falimentul, este cu atât mai
inadmisibilă la noi, cu cât Art. 1780 corespundător cu Art. 2146

francez este schimbat în redacțiunea sa.

.
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714, 715. 707 PR. CIV.

399

1718, 1719.) Creaitorii nu mai păstrează însă dreptul lor de
urmărire individuală contra moştenirei vacante, pentru că ei sunt
representați de căiră curator. (Vedi înfră, esplic. Art. 726, unde
se arată

controversa.)

Crediţorii ar putea chiar să ceară a fi subrogaţi în dreptu- Aplicarea
rile moştenitorului

beneficiar conform

Art.

974,

adecă

să fie au- controversă.

torisați, la caz de negligenţă din partea lui, a continua vendarea
începută de dânsul, pentru că moștenitorul beneficiar este, în privința bunurilor moştenirei, un debitor personal al creditorilor defunctului, ca şi moștenitorul pur și simplu. !)
Care este întinderea şi marginea acestei administraţiuni ? In Acte de dis,
lipsă de

tecst,

După
beneficiar

cestiunea

este

controversată.

posiție, on

unii, actele de disposiţie făcute de cătră moștenitorul
în calitatea

sa de proprietar

ar fi valide,

pentru

că el

e liber de a dispune de lucrul seu, însă aceste acte ar constitui o renunțare tacită la beneficiul de inventar şi lar face să,

devie moştenitor pur și

simplu. 2) (Art. 705 Pr. Civ.)

Alţii ar

voi ca moștenitorul beneficiar să poată face actele de disposiţie
cu autorisarea justiţiei, analog ca la vendări. 2) (Art. 716, 717.)
Şi această părere este insă inadmisibilă, pentru că legea cerând
autorisarea, justiţiei numai la vendare (Art. 703 Pr. Civ.), prin
aceasta, însuşi judecătorii sunt necompetenţi de a autorisa facerea
celor-lalte acte (Laurent. IX, 402), de unde resultă că, din. causa
lacunei ce esistă în lege, moștenitorul beneficiar nu poate să facă
alte acte de disposițiune de cât acele prevădute de Art. 616, 617.
Astfel, el n'are capacitatea de a face o transacţiune (Art, 1106) Pransacţinne,
com
TOMIS, 1sau un compromis €) (Art. 339 urm. Pr. Civ.), de a constitui o Dotucă ete.
1) Laurent. X. 158. Demolombe. XV. 230.—Coniră. Aubry et Rau.
V. $ 618, nota 52.—Creditorii defunctului n'au însă nici întrun
caz dreptul de a urmări bunurile personale ale moștenitorului, cu
toate că, în oare

care, privință moștenitorul este debitorul lor per-

sonal. De asemene,

creditorii

personali

ai

moștenitorului benefi-

ciar nu pot să urmărească averea de moştenire, spre afi îndestulați din preţul vândărei, pentru că această avere nu devine gajul
lor de cât în urma plăței întegralea creditorilor defunctului. Lau-

rent. X. 140. Comp. și Demolombe. XV. 180 bis.—Contră. Curtea
din

Limoges.

Râpert.

Dalloz.

2) Ducaurroy. IL. 620. Boileux.
urm. Demlombe. XV. 376,
Duranton. VII. 55. Maread€.
35 Vedi Demolombe. XV. 264.
Art. 988.

)

Quest.

2516.

Successions.

869.

III. p. 228. Laurent. LX.
380. Aubry et Rau. V. $
III. 258. Cas. Fr. D. P.
Carr6-Chauveau. Tom. V,

Demante.

394 urm. 401
612, p. 164.
62. 1.79.
partea II, la

III. 126, bis, II.

Lurent. X. 143. Comp. și LX. 402 urm. 403 ter.— Contră. Demolombe (XV. 263, 264) care cere pentru asemene acte autorisarea justiţiei.
— Aubry et Rau (V. $ 618, p. 199) ar voi ca transacţiu-

nile și compromisurile să nu

poată fi făcute de cât cu

învoirea

creditorilor şi a legatarilor. Comp. Curtea din Paris. D. P. 51. 2.
116. D. P. 52, 2, 215, D. P. 53. 5. 433,
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CODUL

UL.—TIT.

CIVIL.—CARTEA

1.—CAP.

V.—S-a.

IIL.—ART,

714, 715.

ipotecă asupra unui imobil al moştenire (Art. 1769) (Laurent.
IX. 403 bis), de a face o impărțeală, de a porni o acţiune imobiliară, de a primi sau lepădao moştenire, !) de a dispune între
vii sau cu titlul gratuit de bunurile moștenirei, de a remite o datorie debitorilor moştenire (Art. 1138 urm.), de a renunța în favoarea
lor la beneficiul termenului. (Art. 1022 urm.) ete. (Demol. XV. 269.)
Şi când gicem că moștenitorul nu are capacitatea de a face
aceste acte, înțălegem a dice că el nu poate să le facă în calitate de moștenitor beneficiar, căci el ar putea să le facă în calitatea sa de proprietar, însă aceasta ar dovedi că el renunță tacitamente la beneficiul de inventar şi consimte a remânea moștenitor
pur şi simplu. (Argument din Art. 705 Pr. Civ.)
Administraţiunea moștenitorului beneficiar având deci un caracter cu totul a parte, nu poate fi asimilată cu administraţiunea
epitropului, sau a minorului emancipat, sau cu acea a unei succesiună vacante, de şi esistă o mare analogie între moștenitorul
beneficiar şi curatorul unei moşteniri vacante (Art. 727), nică cu
acea a femeei măritate, nici cu acea a trimeşilor în posesiunea,

provisorie a averei unui absent. etc. 2)
La sfârşitul administrațiunei
riilor şi a legatelor lăsate de
trebue să deie sama de întreaga
ministrator a unei averi străine.
707 Pr. Civ.) 4).

sale, 3) adecă după plata datodefunct, moștenitorul beneficiar
sa administraţie, ca ori şi care ad(Art. 714, 916, 1541 0 C. şi

Moșştenitorul beneficiar nu va putea de asemnea se întrebuințeze mobilele moştenirei la usul seu personal, nici să locuească
intrun imobil fără a plăti chirie, pentru că el trebue să deie samă
de întregul activ al moștenirei. Laurent. X. 144, 147.—Contră. Demol.

XV.

177.

Demante. III. 128 bis, |. Vei

') Demolombe (XV. 263)
primi

sau

lepăda

o

şi nfră, esplic. A. 716.

ar voi ca moștenitorul
moştenire,

să

întroducă

beneficiar să
o

acțiune

poată
imobi-

liară sau în împărțeală, şi chiar să ipotece un imobil al moștenirei, însă numai cu autoisarea justiției, asimilând astfel administraţia moștenitorului cu acea a epitropului (comp. Art. 405, 408,
409, 413, 687 etc), ceea ce, după cât am vădut, este inadmisibil.
Curtea din Dijon a decis că moștenitorul beneficiar poate să proceadă la împărțeala de bună voe a moștenirei, fără a perde beneficiul de inventar. D. P. 1890. 2. 241.
2 Laurent. X. 141.—OContră. Demolombe. XV. 251 urm. 264. Dl.
Bonachi (III. p. 182) compară pe moștenitorul beneficiar cu debitorul urmărit căruia s'a încredințat conservarea bunurilor urmărite. (Art. 517 urm. Pr. Civ.)
3 Laurent. X. 174. Demolombe. XV. 334.—Epitropul, pe lângă semele

generale

(Art. 418),

este

obligat a mai

da încă

socoteala

și

la, finele fie cărui an. (Art. 416, 417.)
*) Fie care creditor sau legatar poate să ceară de la moştenitor în
parte socoteală despre administrația sa. Demolombe. XV. 334.

Hotărirea care ar obliga pe moștenitor la o asemene dare de samă
se va putea esecuta provisor, (Art. 129 $ 6 Pr. Civ.)

DESPRE SUCCESIUNI.—ART, 714, 715 C. C. 707 Pr. Civ.
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Socotelele se vor putea da atât prin judecată cât şi prin bu- Inter renția
nă înțălegere, însă justiția nu va interveni de cât la caz de contestaţie şi de

neînțălegere

între

părți.

La

caz

de

deplină

înţăle-

gere,socotelele se vor putea da fără intervenţia justiţiei, chiar
dacă unele din părți ar fi incapabile, căci, în asemene caz, minorul
va fi representat de epitrop, minorul emancipat va fi asistat de
curatorul seu (Art. 426), ear femeea măritată de barbatul seu. 1)

Socoteala

,

va fi împărţită în dou partidi, capitolul cheltue- „Capitolul

lelor și al incasărilor. Capitolul cheltuelelor va cuprinde cheltue-şi al încăsărilor.
lele de administrație (Art. 723) şi plăţile făcute creditorilor și
legatarilor (Art. 719, 720); ear capitolul încăsărilor va cuprinde
tot ce moştenitorul a perceput, adecă banii găsiţi la facerea invențarului, produsul vendărei mobilelor şi al imobilelor (Art, 716,
717), întrun cuvânt, tot venitul averei de moștenire, precum şi
daunele la care el ar fi obligat pentru greşelele sale cele grave.

(Art. 715.) (Demolombe. XV. 338 urm.)

Sancţiunea

Sancţiunea obligaţiunei impusă moștenitorului beneficiar de OPlis
de 2
da socoteli.
a da samă de administrația sa, consistă în dreptul ce au creditorii şi legatarii, care au cerut darea socotelelor, de al sili să
plătească zitra vires, ca şi un moştenitor pur şi simplu, toate
datoriile defunctului, dacă el nu se supune îndatorirei de a da
samă. 2) Moştenitorul nu perde însă nici întrun caz beneficiul
de inventar, 3) pentru că, de şi în aparență el devine moștenitor pur şi simplu, totuși, în realitate, atârnă de dânsul de a nu
fi obligat la plata datoriilor cu bunurile sale personale, căci el
mare de cât să deie socotelele atunci când i-se cer, în care caz,
el nu va

plăti cu averea sa personală

de

cât pănă la concurenţa,

sumelor ce remâne dator cătră creditori și legatari. 4)
1) Laurent. X. 175.—După Demolombe (XV. 336) şi Chabot (Art.
803, No. 3), socotelele nu s'ar putea da prin bună înțălegere de
cât când toate părțile ar fi capabile şi ar avea libera disposițiune
a drepturilor lor.—În dreptul francez, esistă pentru darea socotelelor o procedură a parte, pe care noi n'am reprodus-o. (Art. 527

urm. și 995 Pr. Civ. Er.)

2) Moştenitorul beneficiar va mai respunde încă cu averea sa personală şi de greşelele grave, care Par supune la daune cătră creditori sau legatari. (Art. 715.)
5 Laurent. IX. 413 şi X. 182. Demolombe. XV. 331, 332. Marcad€.
ÎL. 258. Arntz. Il. 1456.—Obligațiunea de a da socoteli fiind în
adevăr o obligaţie de a face, care se preschimbă în desdăunări îndată ce el n'a îndeplinit-o (Art. 1075), moștenitorul respunde în

asemene caz de fapta lui, fără a deveni moştenitor pur și simplu.

%) După lămurirea sau verificarea, socotelelor, fie prin justiţie, fie prin
bună

înțălegere,

moștenitorul

care e] a remas

dator,

plătește

din averea

pentru că el este în

sa

sumele

cu

adevăr debitor per-

sonal al acestor remășițe. (Art, 714 şi 1718.) Demolombe. XV. 347.
,

26
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CODUL

Dobânda, ca-

CIVIL.—CARTEA

II.—TIT

1.—CAP. V.—S-a. IIIL.—ART, 714, 715.

Cât pentru dobândile capitalurilor moştenirei, el nu le va da-

Hreditare.

tori de cât dacă le au perceput, sau dacă a întrebuințat acele capitaluri în propriul seu folos. 1) (Art. 1544.) După verificarea socotelelor, el nu va plăti dobânda sumelor cu care a remas dator
de cât din diua de când aceste sumi au fost, cerute. ?) (A. 1088, 1544.)
eter
Pentru ca moștenitorul beneficiar să respundă datoriile dede a da so-functului cu averea sa personală, nu este însă de ajuns ca el să
coteli.
refuse numai de a da socoteli, ci trebue ca el să fi fost pus în
întârdiere de a da sama, şi să nu fi îndestulat această cerere,
După principiile Art. 1079, moștenitorul ar trebui să fie pus în
întârdiere prin o notificare estrajudeciară; art. 714 pare însă a
prescrie

o cerere

în. judecată,

ca pentru

obligaţiunile

care

au

de

obiect o sumă de bani. Cu toate acestea, cred că o simplă noti-

osponeabi-

ficare prin portărei ar fi suficientă. 2)

Moștenitorul beneficiar este

tenitoralui Un mandatar gratuit

(Art.

responsabil

1540

$ 2),

p. greşelele este derisorie, pentru că el nu respunde
715.

de gestiunea sa cu

însă această

de

respundere

greşelele

sale cele

uşoare, ca administratorii bunurilor străine în genere, ci numai
de greșelele sale cele grave 4) (culpa lata), şi de dol.
1) Laur. X. 183. Comp.
489,

No.

Curtea

1. D. P. 78. 2.

din Paris și din Lyon. D. P. 45.4.

38,

)

Comp. Arntz. Il. 1457. Aubry et Rau. V. $ 618, p. 198, Laurent.
X. 183. Demolombe. XV. 348.—După Art. 420 $ 1, inaplicabil în
specie, epitropul datorește
dobânda sumelor cu care el ar fi
remas dator minorului chiar din diua închierei socotelelor.
3) In procedura franceză, moștenitorul este pus în întârdiere prin
trecerea termenului ficsat de judecător. (Art. 530 şi 995 Pr. fr.)
4) Trebue să distingem în drept, culpa sau greșala de casul fortuit
şi de dol. Ceea ce caracterisă dolul este știința și intenţiunea de
a aduce altuia o pagubă (L.. 8 $ 9. Dig. Lib. 17, Tit. 1), pe când
culpa consistă în lipsa de îngrijire și în negligență. „Culpam autem esse, quod, quum a diligente provideri poterit, non esset provisum.“ (LL. 31, în medio. Dig. Lib. 9. Tit. 2.) Autorul dolului sau
a manoperelor viclene

respunde

în tot deauna

de fapta

sa, chiar

dacă s'ar fi stipulat contrariul (comp. Art. 999, 1540 $ 1), ear acel care a comis o greşală respunde în genere atât de greşelele
grave

cât și de acele ușoare.

(Comp.

Art. 390, 541, 567, 989, 1080,

1243, 1434, 1435, 1540, 1599, 1600, 1633,

1691 C. C. Art.

mul “nu respunde

determinate

506

Cod. Com. noii şi 378 C. Com. vechii.) Cât pentru casul fortuit, ode cât în casurile

anume

de lege.

(Comp. Art. 547, 760, 1082, 1156, 1275, 1423, 1435, 1475, 1566

C. C. Art. 506 Cod. Com. noii.)
Câţi-va interpreți ai dreptului Roman distingeau trei soiuri de
culpe sau greșeli: culpa grea sau gravă (culpa lata), culpa u-

șoară (culpa levis), şi culpa cea, mai uşoară din toate (culpa levissima.)
Culpa lata.

Culpa lata consistă în vegligența cea mai mare (nimia negli" gentia) pe care omul cel mai r&u gospodar sau mai puţin diligent
„mar fi aratat-o în propriile. sale afaceri. Negligenţa, este în acest

DESPRE

In regulă generală,
plinirea

unei

obligaţiuni

SUCCESIUNI.—ART.

715.

403

diligența ce trebue să se pună în înde- Bscopţie la

este acea

a unui

bun

proprietar

şi gos- E enenale-

podar (Art. 1080 ŞI), ceea ce atrage respunderea şi pentru greşe- Critica
legei.
lele ușoare, aşa în cât moștenitorul beneficiar, pria escepție, respunde
numai de greşelele sale cele grave, căci, după principiile generale,
el ar trebui să respundă și de acele uşoare, Care să fie oare ca-

usa, acestei escepţiuni ? Pothier, de la care autorii codului au im-

prumutat

acest principiu, dice

că moștenitorul

beneficiar

nu

res-

punde de cât de greşelele sale cele grave, pentru că el este administratorul bunurilor sale proprii, ceea ce ar constitui o garanție pentru creditori. (Pothier. Succes. Cap. III. S-a III,
Art. 2, $ 4.) Bunul simţ protestă însă în contra unei asemene
argumentațiuni, căci moștenitorul nu este proprietar în puterea
cuventului (Art. 480), de vreme ce el administrează o avere de

care

nu

poate dispune.

In calitatea

sa de mandatar

legal,

el ar

administrată

poate

trebui deci să fie responsabil ca curatorul unei moșteniri vacante,
(vedi esplic. Art. 726, 727) şi ca ori şi care mandatar, pentru

că deşi,

în unele

casuri, o parte

din

averea

săi remâe lui, totuşi aceasta nu se va întâmpla în tot-deauna, și
apoi, chiar în asemene caz, moștenitorul este liber de a'şi compromite interesele sale, nu însă şi acele ale creditorilor. 1

Cu - toate acestea, chiar în caz când moștenitorul beneficiar ar Administra,
e.
.
.
.
.
.
ţia nu poate

compromite

prin

administrațiunea

sa interesele creditorilor, aceştia “4 încreaințată unei

A

.
.
4
ersoane
caz atât de mare, în câtA ea devine
o lipsă de bunăPR credință.
Ea Pi
se deosebește de dol numai prin intențiunea dăunătoare, care nu Controversă,
are loc în culpă. „Late culpe finis est, non intelligere, quod omnes intelligunt.* (L. 223 și 213 $ 2. Dig. Lib. 50. Tit. 16.) Vedi
și Art, 1728 din codul Calimach (1297 Austriac.)
Culpa levis este acea care n'ar fi fost comisă de cătră un bun Culpa levis,

proprietar,

adecă

de un om

de

o diligență

ordinară

(Art.

1080),

homo diligens et studiosus pater Jamilias. (L. 25 Pr. în fine. Dig.
Lib. 22. Tit. 3.)
In fine, culpa levissima (L. 44. Dig. Lib. 9. Tit. 2), de care nu Culpa levirespunde nimene, este acea care n'ar fi fost comisă de omul cel
SSima.
mai diligent și de cel mai bun gospodar, diligentissimus pater famihas. (|. 18. Pr. Dig. Lib. 13. Tit. 6. şi L. 1 $ 4. Dig. Lib. 44,
Tit. 7.) Vedi Demolombe. XXIV. 403 urm. Van Wetter. Drept Roman. |. $ 88. Vedi şi lucrarea noastră, T. II. p. 179 şi 596, nota
5.—Aceste distincţiuni n'au fost admise de legiuitorul modern, şi
cuvintele greșală gravă (culpa lata) nu se găsesc de cât în Art.
715. În toate celelalte teeste care prevăd respunderea acelora ce

administră

sau dețin o avere

străină,

se vorbeşte de

diligenţa sau

de îngrijirea unui bun proprietar, ceea ce atrage respunderea şi
pentru greșelele ușoare.
1) Mult mai logic este deci Art. 933 din Ante-proiectul de revisuire
,

„care permite creditorilor de a însărcina pe moștenitorul beneficiar
cu lichidarea averei, sub condițiunile pe care ej le ar crede de cuviință.

CODUL
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CIVIL. —CARTEA

MI.—TIT

1.—CAP. V.—S-a IN.—ART. 715.

mar putea,

Culpa, apreciată in concreto.

din causa lacunei ce esistă în lege, să ceară ca administraţia averei de moștenire să fie încredințată unui gerante
numit de tribunal, sau unui sindic ales de părți. ?) Sistemul admis de lege ne conduce deci la inichitate. Aceasta dovedește că
el este reu și că trebueşște schimbat.
Când Art. 715 prevede că moștenitoral beneficiar respunde
de greşelele sale cele grave, el nu înţălege a vorbi de greșelele
apreciate în abstracio, ci de acele, apreciate îi concreto, adecă care
consistă în a fi mai puţin diligent pentru alţii de cât pentru sine.?)
Aceeaşi

culpă

care

ar fi considerată

ca uşoară în abstract, ar pu-

tea deci să devie gravă, dacă ar fi considerată în concreto.
aDacă esistă sau nu culpă gravă, aceasta e o cestiune de fapt,
care

')

scapă de sub censura curței de casaţiei. 5)
Laurent. X. 124 și Ante-proiect. III. p. 554.— Contrd. Demolombe.
XV. 239. Vedi şi supră, p. 396, nota 1, unde se insistă mai pe
larg asupra

Culpa lată
nu aduce p.

moştenitor
perderea beneficiului de
inventar.
Controversă.

:)

acestei

controverse.

|

Comiterea unei greșeli grave nu atrage deci pentru moştenitor perderea beneficiului de inventar, pentru. că o greșală, ori cât de gravă
ar fi, nu implică renunţarea la beneficiul de inventar. Laurent. LX.
410, Demolombe. XV. 368, 387.—Contră. Mass6-Verge. II. p. 313,
tecst şi nota 22.
Ducaurroy. Îl. 623. Demolombe. XV. 236. Demante. III. 127. Toullier. D. Il. 373, nota 4.—Greşala în concreto este acea, în care se
iea drept

normă

pe însuși

acela care a comis

ca la deposit (Art. 1599), pe când
în care să iea de normă

un om

greșala în

ori comite o

fi comis-o în propriile sale afaceri.

de

esemplu,

abstracto este acea

străin, de o capacitate

ligență mijlocie. (Art. 1080.)
Moștenitorul este responsabil de câte
care el mar

culpa,

şi de odi-

greşală pe

Cu alte cuvinte, gre-

şala lui se va aprecia după diligenţa şi îngrijirea de care moștenitorul este personal capabil şi pe care el le aduce obicinuit în
propriile sale interese: „talem igitur diligentiam prestare debet,
Qualem în suis rebus.“ (L. 25 $ 16, în fine. Dig. Lib. 10. Tit. 2.)
Aceasta este greșala

numită

în

concreto,

care

singură

era imputa-

bilă, la Romani, asociaţilor, coproprietarilor, şi în genere tuturor acelora care administrau un lucru comun cel puţin în parte. „Su/fficit enim talem diligentiam în communibus rebus adhibere socium,
qualem suis rebus adhibere sole.“ (Instit. $ 9. Lib. 3. Tit. 25 și
L. 72. Dig. Lib. 17, Tit. 2, pro socio.) —Aceeaşi respundere o avea
şi barbatul în privința dotei: „sed etiam diligentiam prestabit, quam
2m suis rebus exzhibet.* (LL. 17. Pr. Dig. Lib. 23. Tit. 3.) Vedi şi L.
29 $ 3. Dig. Lib. 36. Tit. 1, ad Sen. Cons. Trebellianum.)
După principiile legei actuale, debitorul având îndatorirea de a
pune în îndeplinirea, unei obligaţiuni diligența unui bun proprietar
(Art. 1080), respunde și de greșelele grave sau ușoare în abstracto,

Esemple de
greşeli grave.

3)

şi această regulă se aplică în toate casurile în care ea
modificată, ca în specie, prin o disposiţie specială.

n'a fost

Demolombe. XV. 237. Marcad€. III. 259.—0 culpă gravă din partea moștenitorului ar fi, de esemplu,

faptul

de a lăsa să se împli-

DEŞPRE

2

Vânţlarea averei de moştenire.
a) Vândarea

Art. 716.—EI

405

SUCCESIUNI. —ART. 716.

averei mişcătoare.

(moștenitorul beneficiar) nu poate vinde obiectele mo-

bile ale succesiunei de cât prin formele legiuite pentru vândările publice.—Dacă el represintă în natură obiectele mişcătoare, nu respunde
de cât de depreţiarea sau deteriorarea lor causată din negligenţa sa.

(Art. 396, 461 urm., 690, 707, 715, 718, 999, 1108 $ 4 C.C. Art. 411,
431 urm.

677-680,

702 Pr. Civ.

Art. 351

C. Pen. Art. 805C. Fr.)

Moştenitorul beneficiar poate să vândă sau să păstreze în
natură obiectele mișcătoare, ') corporale sau incorporale (Art. 411
Pr. Civ.), care compun averea de moştenire. (Conp. Art. 1050 £ 3
Cod. Calimach.) E! nu este deci obligat a le vinde numai de cât

ca epitropul. 2) (Art. 396.)
De câte ori el va voi să le vândă, el nu va putea s'0 facă
de cât după formele legiuite pentru vândările publice 5) (Art. 437
nească prescripţia, de a nu face reparaţiile urgente sau absolut necesare, de a lăsa moşii necultivate sau nearendate, case neînchiriate, de a

compromite

prin negligența

sa

soarta

unui

proces.

(Art. 145 Pr. Civ.) etc.—Moştenitorul nu va respunde însă de consecințele unui act de administraţie oportun pe care el ar fi fost;
în drept al întreprinde:

„Sufficit si ab initio utiliter gessit, etsi ef-

fectum non habuit negotiumn.* (L. 10 $ 1. Dig. Lib. 3. Tit. 5.)
1) Aceste cuvinte cuprind ori ce avere mișcătoare a defunctului, chiar
creanțele și efectele publice, în privința cărora esistă în Francia
disposițiuni speciale, care nouă ne lipsesc. (Vedi Art. 989 Pr. fi.

L. din 24 Martie 1806 și părerea consiliului de Stat din 11 lanuar

1808.)—Tecstul francez întrebuinţează cuvântul mobile, care dă loc
la neînțălegeri, din causa

Art. 533 francez

(eliminat la, noi), după

care cuvântul mobile întrebuințat singur în disposiţiile legei sau
ale omului, fără nici o altă arătare, nu cuprinde banii, petrele scumpe,
datoriile active, cărțile, medaliile, instrumentele de artă, știință,
sau

teșteșug,

albiturile, caii, trăsurile,

fenaţurile şi alte producte.

armele, grânele,

Demolombe. XV.

vinațurile,

277. La noi,

nici o

dificultate nu poate să esiste în âceastă privinţă.
2) Aceasta resultă din $ 2 al Art. 716 care "1 permite dea represinta
mobilele în natură. El va avea însă interes a le vinde, dacă nu va
prefera să plătească datoriile din punga lui spre a păstra obiectele de predilecțiune. In asemene caz, el va fi subrogat în dreptusile creditorului

„8)

pe care

Va plătit, conform

rent. X. 147. Bonachi. III, p. 189.
Aceste forme sunt o garanție pentru
vândlărei atrage cumpărătorii,

Art.

creditori,

și împedică

1108

căci

$ 4. Lau-

publicitatea

pe moștenitor

de a

as-

cunde preţul real. Laurent. X. 148.—Cu toate aceste, se esceptează
însă productele care se vând dilnic în piaţă, laptele, oule, verde-

ţurile etc. care pot fi vândute

de mână la mână, fără nici o for-

malitate, pentru că aceste vândări se consideră ca un act

de ad-

Escepţie p.
productele
care se vând
obicinuit în

piaţă.
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CODUL

Scutirea de
formele le-

gale.

Saucţiunea
dpi

CIVIL.—CARTEA.

MI.—TIT. 1.—CAP. V.—S-a II.—Art, 716,

urm. 677—680 Pr. Civ.), fără însă a avea nevoe de autorisarea
preşedintelui tribunalului, ca pentru imobile. î) (Art. 703 Pr. Civ.)
El nu va putea însă să vândă chiar prin mezat public mobilele
legate de defunct, fiind că trebue să deie socoteală despre ele legatarilor. (Art. 714 $ 1.)

Moştenitorul nu poate
fi scutit
ANDI

i,

.

.

de Laformele , legale ale - publi-4

.

Cităței, de cât prin consimţământul creditorilor şi al legatarilor, în
interesul cărora aceste forme au fost statornicite. Judecătorii nu
pot nici întrun caz -să deroage la lege, scutind pe moștenitor de

îndeplinirea formelor legale. ?)

Ce se va întâmpla în caz când moștenitorul va vinde averea

mișcătoare

fără

îndeplinirea

formelor

legale?

Art.

989 din pro-

. de
prescrise
Deo- cedura franceză respunde .că neîndeplinirea formelor
legale.
sebire de la
.
.
codul fran- lege

cez.

atrage

pentru

ministrațiune.
supră,

Dreptul Roman.
Autorisarea
justiţiei nn e

tru vendrea

moștenitor

perderea

beneficiului de inventar,

soluţiune pe care tecstele noastre n'o admit de cât pentru vândarea averei nemișcătoare. (Art. 705 Pr. Civ.) Prin urmare, în lipsă
de tecst, ar trebui să decidem, după rigoarea principiilor, că vândarea averei mișcătoare va fi nulă, căci, a dice că moștenitorul
nu poate să vândă averea, mișcătoare de cât întrun mod ovarecare, insămnează a dice implicitamente că vendarea nu va fi validă, dacă formele prescrise de lege n'au fost păzite. 3) Cu toate
acestea, cred că sancţiunea prevădută de Art. 705 Pr. Civ. se
va aplica şi la vândarea mobilelor, pentru că ar fi absurd ca întrun caz vendarea să fie nulă, ear. în alt caz, validă. (Comp.

esplic.

Laurent. IX. 398.
Art.

Demolombe.

XV. 278.

Vegi și

707, p. 324.

La, Romani, ori ce vândare de mobile sau de imobile se putea
face fără nici o formă, de mână la mână. (L. 22 $ 8. Cod. 6. 30.)
1) In adevăr, nu se poate aplica în specie Art, 702 Pr. Civ, care
vorbeşte de autorisarea președ. tribunalului şi pentru vândarea a-

verei mișcătoare, căci deşi acest. tecst vorbeştede moștenitorul be-

averei miş-

neficiar și se găsește sub

rubrica despre beneficiul de inventar, to-

cătoare, Art.

tuşi el se ocupă de acel

chiemat care ma

702 Pr, Civ.
apaplicabit:

primit încă moștenirea

(Art. 707 C. C.), ear nu de acel care a primit moștenirea, și o administrează pentru a. o lichida, după cum este în specie. Demolombe. XV. 281. Laurent. X. 148. Marcad6. III. 260.—Contră.
Mass6-Verg€. II. p. 347. Duranton. VII. 26. Curtea din Rouen. D.

P. 45. 4. 490. Vegi și înfră, p. 408, nota 3.
2

Laurent, IX, 402, în fine şi X. 149. Cas. Fr. Repert. Dalloz. Succes.
No. 832. C. Paris. D. P. 51. 2. 116. D.P. 52. 2. 215.—Dacă numai unii din creditori sau legatari au scutit pe moștenitor de îndeplinirea acestor forme, ei nu vor putea să revie asupra consim-

ț&mântului lor de cât pentru

viciuri de consimțământ, și publici-

tatea, în asemenea caz, nu va putea fi cerută de cât de creditorii
sau legatarii care n'au derogat la lege. Laurent, loco cit. Curtea
din Paris. Repert. Dalioz. Succes, 840.
3) Comp. Laurent. Ante-proiect. III. p. 256 şi Mourlon. Il. 297.

DESPRE

SUCCESIUNI.—ART.

716, 717.
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Bonachi. II]. p. 188.) Această părere este cu atât mai admisibilă,
cu cât perderea beneficiului de inventar nu se consideră în genere

ca 0 pedeapsă,

care, ca atare,

ar fi de

strictă interpretare,

ci ca o renunțare tacită. 1) (Veg! şi infră, p.409,tecst și nota 3.)
Dacă moștenitorul a preferat să păstreze mobilele în natură,?)
el se va libera infăţoșându-le în starea în care se găsesc, respundend însă, în asemenea caz, de depreciarea 3) sau deteriorarea)
lor causată prin negligenţa sa, apreciată după Art. 715. Cuvântul negligență întrebuințat de Art. 716 este deci sinonim cu cuvintele

greșeli grave

face a presupune

care se

văd

că Art. 716
b) Vângarea

în Art.

715,

căci nimic nu

ar fi derogat la Art. 715.

averei

ne

5)

nemişcâtoare.

Art. 117.—E1 (moștenitorul beneficiar) nu poate vinde imobilele de cât
după

formele

prescrise de procedură,

EI dă mandat creditorilor ipotecari

şi trebue adaos, sau privilegiați), £) care au făcut cerere, 7) a primi preţul.

') Comp. Laurent. IX. 394. Demolombe. XV. 376. Demante. IIL. 128
bis, V. Vedi şi infra, p. 409, nota 3.

2) In cât priveşte mobilele pe care el nu le înfățoșază în natură, el
va respunde preţul lor, după inventar, și chiar daune, după împrejurări. (Comp. Art. 397.) Dacaurroy. II. 624. Demolombe. XV. 372.
5) Depreciarea (pretium) consistă în micşorarea prețului lucrului, pepreciare.
fără, nici o stricare, prin efectul timpului, al schimbărei de modă
4)

sau de obiceiuri. Demolombe. XV. 238. Laurent. X. 147.
Deteriorarea este ponosirea sau stricarea unui lucru care se face peteriorare.

din vechime.—Din

acest

cuvânt s'a dedus de unii că moștenitorul Moştenitorul

beneficiar poate să întrebuințeze

mobilele în folosul

seu și că el

nu va respunde de deteriorarea care ar proveni din usul seu. (Art,
528 şi 1568.) Demolombe. XV. 177. Demante. III. 128 bis, [. Această părere a remas însă isolată, pentru că el fiind obligat a lichida întregul activ al moștenirei și a da samă despre el, nu poate

nu se poate

servi de mobilele moştenirei. Con-

troversă.

fi comparat ca un usufructuar. Laurent. X. 144, 147. Vedi şi supră, p. 400, nota în fine.
5) Demolombe. XV. 238. Arntz. Il. 1458, Ducaurroy. IL. 624. Laurent.
X. 123, Aubry et Rau. V. $ 618, nota 18, p. 198.—Vedi însă Bilhard.

Benefice d'inventaire.

5) Mareade.

III. 261.:Duranton.

7) Aceste cuvinte

No. 69.

VII. 34. Berriat St. Prix. Il. 2850.

cuprind o inesactitate,

fiind înscrise în anume condică (Art.

privilegiați

şi ipotecari

căci privilegiile şi ipotecile „pnesaetita-

1738,

sunt cunoscuţi, fără

1780 urm.), creditorii tate de tecai.

nici o cerere

din par-

tea lor, Dacă Art. 717 vorbește de o asemene cerere, causa este
că, în dreptul vechiii, ipotecile erau oculte, ca și la Romani, încât
creditorii trebueau să se arăte ca să fie cunoscuţi.
Astădi, de și creditorii se pot arăta la tribunal (Art. 569 Pr.
Civ.), totuși ei n'au interes de a o face, pentru că grefierul ex oficio e dator, prin îngrijirea președintelui,

să formeze

o listă spe-

cială despre toate inscripţiile de privilegiile şi ipotecile ce esistă asupra imobilului (Art. 570 Pr. Civ.), ear judecătorul comisar formează

tabloul

de ordine

al

creditorilor,

adecă

al

rândului

care ei urmeză a fi plătiţi, conform cu titlurile lor de
(Art, 573 Pr. Civ.)

după

preferinţă.

408

718,

(Art.

II1.—TIT. 1.—CAP. V.—S-a. III.—ART. 717 0.0. 705 Pr. Civ,

CARTEA

CODUL CIVIL

1746

urm.

1737,

1722,

C. C. Art.

1805

1790,

urm.

683

703-705 Pr. Civ. Art. 351 C. Pen. Art. 806 C. Fr.)

Art. 705. Pr. Civ.—Moştenitorul beneficiar se va socoti moștenitor

pur şi simplu, dacă a vândut imobilele fără a se conforma regulelor de
procedură. (Art. 689, 717 C.C. A. 681 urm. 703 urm. Pr. Civ. Art. 988 Pr. fr.)

1) nu poate să vândă imobilele de moș-

Moștenitorul beneficiar
tenire,

de cât după

prescrise

formele

vândarea imobilelor unui
cu învoirea preşedintelui
tenirea. 5) (Art. 703 Pr.
deci supusă recursului în

de

civilă pentru

procedura

Civ.),
moşva fi
$ 2.

minor 2) (Art. 683—690, 704 Pr.
tribunalului locului, unde s'a deschis
Civ.) Ordonanţa de adjudecare nu
casaţie. Vedi infră, espl. Art. 736

Dacă moștenitorul nu s'a conformat legei și a vândut imobile fără

îndeplinirea, legiuitelor formalități, vândarea nu va fi nulă, după
cum ea ar trebui să fie în realitate, Î) ci el se va socoti moştenitor pur şi simplu. (Art. 705 Pr. Civ.) Aceasta este un caz de
renunțare tacită la beneficiul de inventar. *)
EL autorisă pe creditorii ipotecari sau privilegiați, ori le dă
5) Moştenitorul pur şi simplu are libera disposițiune a tuturor bunuvilor moştenirei, pentru că lucrează numai ca proprietar, fără a
representa

|

pe nimene, -

2) Moştenitorul beneficiar se va putea face însuși adjudecatar, deși nimine nu poate să fie în același timp și vândâtor şi cumpărător, pentru că interesele sale sunt deosebite de acele ale moştenirei. La
această soluţiune nu se opune Art. 1308. Râpert. Dalloz. Succes.
871.— Contra.

5

Mobilele
Art.

702

Carr6-Chauveau.

V. (partea II) Quest.

Pr. Civ., care prescrie

autorisarea

bis.

2513

nici o autorisare, de

se vor putea vinde fără

vreme ce

preşedințială şi pentru

vândarea mobilelor, vorbește de acel chiemat care ma primit încă
moștenirea (Art. 707 C. C.), ear nu de moștenitorul carea primit
moştenirea. Vedi supră, p. 406, nota 1, unde se arată controversa.
Prin urmare, din causa unei lacuni care esistă în lege, moștenitorul nu va putea vinde fără autorisarea justiţiei un imobil de
vr'o câțeva sute de lei, pe când el va putea vinde fără nici o autorisare efecte publice

de sute de mii de lei.

moște-

*) Neîndeplinirea formelor legale din partea curatorului unei
niri vacante va

din contra

atrage

nulitatea

vândărei.

Arntz.

II.

1471. Vedi înfră, esplic. Art. 726, 727.
5) Laurent, IX. 394 şi X. 152. Demolonibe. XV. 172, 365, 376. Intun alt sistem, se susţine că creditorii pot, după interesul lor, să
lese pe moştenitor în condiţiunea de moștenitor beneficiar sau
să'l facă a fi declarat moștenitor pur și simplu (vedi Mourlon. II.
297, nota 1), ceea ce este inadmisibil, pentru că însuși Art. 705
Pr. Civ. decide că moștenitorul se va socoti moştenitor pur și simplu.
Moștenitorul poate renunța la beneficiul de inventar şi în mod
espres, fie prin o anume

declaraţie întrun act autentic

sau privat,

fie prin însuşirea întrun act a calităței de moștenitor pur și simplu. (Art. 689.) Demolombe.

XV.

364, 365. Laurent.

IX.

392

urm.

Vedi şi supră, p. 393, nota 2, în fine. Moştenitorul beneficiar, ca
şi acel pur şi simplu,

nu poate

însă renunța

la

moştenire.

heres, semper heres. Vedi supră, p. 328 şi 393, nota 2.

Semel

DESPRE

SUCCESIUNI.—ART.

409

717 C. C. 105 PR. CIV.

mandat, după cum se esprimă testul, !) a primi direct de la cumpărător prețul eşit din vendarea imobilelor, căci el nu poate încasa
partea din preţ pănă la care se urcă suma privilegiilor şi a ipotecilor.?)
de disDin faptul că legiuitorul se ocupă în Art. 616 și 617 numaiAc teposiţie.
despre vândarea mobilelor şi a imobilelor resultă că moștenitorul
beneficiar nu poate să facă alt act de disposiţie, fără a renunţa
prin aceasta însuşi tacitamente la beneficiul de inventar și fără
a deveni moștenitor pur şi simplu. 5) (Argument din Art. 705 Pr. Civ.)

—

Lică

') Moștenitorul care n'a autorisat pe creditori a primi direct banii
va putea fi supus de cătră creditori sau legatari la darea unei cauțiuni
solvabile pentru porţiunea preţului imobilelor nedelegată. (Art. 718.)
Adjudecatarul imobilelur supuse unui privilegii sau ipoteci nu este
în drept a plăti preţul vândărei în mânele moștenitorului, cu toate
că acest din urmă este şi vândător şi proprietar, pentru că el nu
vinde

ca proprietar,

prețul direct

ci ca administrator.

creditorilor,

după

Cumpărătorul va, plăti deci

delegațiunea moștenitorului (Art.

717), ear în lipsă de înțălegere între parți, va depune banii la
casa de consemnaţie, de unde creditorii îi vor primi după tablou.
(Art. 573 urm. Pr. Civ.)
Deci, dacă adjudecatarul ar da banii moștenitorului, el n'ar fi
liberat în privinţa creditorilor privilegiați sau ipotecari, și ar fi
espus a plăti de al doile, la caz de insolvabilitate din partea moştenitorului.

Laurent.

X.

146,

154.

Arntz.

II. 1460. Demolombe. XV.

286. Aubry et Rau. V. $ 618, p.200.— Vedi însă Mourlon (ÎI. 296),
după care cumpărătorul ar putea să plătească prețul în mânele

moștenitorului, pentru ca el să'l distribue creditorilor. Faptul însă
din partea moștenitorului de a primi banii proveniți din vândarea
imobilelor ipotecate sau supuse unui privilegiii nu ar atrage perderea
beneficiului de inventar. Arntz. II. 1460. Aubry et Rau, loco cit. n. 25.
Faptul

din partea moștenitorului

de a primi banii

proveniţi din

vândarea, imobilelor ipotecate face însă ca acești bani să se confundă

în mânele lui cu restul activului mobiliar al moștenirei, și astfel să
poata fi urmăriţi de cătră creditorii chirografari. Vedi însă Cas. Fr.
Pand. Period pe 1890. 1. p. 51.
Dacă toţi creditorii sunt de acord asupra rangului și ordinei
în care ei urmeazăa fi plătiți, cumpărătorul va plăti direct fie căruiă
din ei creanța sa. Dacă esistă însă contestaţiuni, banii se vor depune la casa de consemnaţie (Art. 551, 688 Pr. Qiv.), şi se va, procede de cătră judecătorul comisar la facerea unui tablou de ordine. (Art. 573 urm. Pr. Civ. (Comp. Laurent. X. 156.)
3

Laurent.

IX. 394

urm. 401

urm.

Vegi

și supră,

părere este cu atât mai admisibilă, cu cât Art.
nu cuprinde o pedeapsă (mai ales la noi, unde
fr., care rosteşte cuvântul de pedeapsă se vede
nunțare tacită la beneficiul de inventar, în cât
cu succes că Art. 705 Pr. Civ. n'ar fi aplicabil

p. 400.

Această

705 din pr.
Art. 899 din
eliminat), ci o
nu se poate
la alte casuri

civ.
pr.
redice
ne-

prevădute de lege. Vedi Laurent. IX. 394 și X. 152. Vedi și supră
407 şi 408, tecst şi nota 5,
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CODUL

3%

CIVIE.—CARTEA

UI.—TIT. 1.—CAP. V.—S-a IU.—ART. 718.

Obligațiunea moștenitorului de a da cauțiune.

Art. 718.—E1
(adecă legatarii)

este dator, dacă creditorii sau alte persoane interesate
o cer, să dea cauţiune solvabilă pentru prețul

1) mișcă-

toarelor cuprinse în inventar şi pentru porţiunea preţului imobilelor nedelegată creditorilor ipotecari.2) De nu se va da această cauțiune, se
vor vinde mișcătoarele, şi prețul lor se va depune, ca și porțiunea nedelegată din preţul imobilelor, spre a se întrebuința la desfacerea sarcinelor succesiunei. (Art. 541,566, 716, 717, 1244, 1675 urm. C. C. Art.
392-396

Pr. Civ. Legea

din

8 Aug.

1876

p. org.

casei de

depuneri

și

consemnațiuni. Art. 807 C. Fr.)
gat,

Moștenitorul

beneficiar

după cererea

creditorilor

3) poate
sau

+) în tot-deauna să fie obli-

a altor

persoane

interesate,

a-

decă a legatarilor, 5) să. deie o cauţiune solvabilă $) pănă la concurența valorei mobilelor corporale sau incorporale (Demolombe
XV, 243) cuprinse în inventar 7) şi a porțiunei preţului imobi1) Preţul nu însămnează aici, ca mal la vale, echivalentul în bani a
mobilelor vândute, ci valoarea acelor obiecte, pe care însăşi legea le presupune nevândute. (Art. 718 $ 2.) Am avut însă ocasiunea de a observa de mai multe ori pănă acum că legea noastră,
din causa unei lacune regretabile, nu cere prețeluirea averei mișcătoare. Vedi supră, p. 377, nota 2 şi 292, nota 3.
>) Şi trebue adaos sau privilegiați. Vedi supră, p. 407, nota 6.
3)

Această

disposiţie

se aplică ori cărui

cât de solvabil, și chiar în casurile

moştenitor

când

beneficiar, fie el

acceptarea

beneficiară

este silită. (Art. 405, 693.) Demolombe. XV. 240. Arntz. IL. 1461.
Toullier D. II (partea II) 386, nota a.
|
Moştenitorul pur şi simplu nu e supus la darea de cauţiune,
pentru că creditorii au în contra lui destulă garanţie, de vreme ce
el respunde

cu toată averea

lui

ultra vires

emolumenti.

Laurent.

X. 125. Mourlon. II. 300.
*) Moştenitorul beneficiar nu va da cauţiune de cât dacă acei interesaţi o vor cere. (Comp. Art. 1244 privitor la barbat în privinţa
dotei.) Laurent. X. 126.—Usufructuarul este din contra obligat a
da cauţiune, fără nici o cerere. (Art. 541, 566.) Cump. și A. 1762 urm.
5) Laurent, X. 126. Ducaurroy. IL. 630.—După unii, moștenitorul nu
va fi obligat a da cauțiune, de cât atunci când ea se va cere de
toate pănţile interesate, căci cererea numai a uneia din ele ar fi
o presumție că moștenitorul este solvabil. Maleville asupra Art.
807. Comp. şi Laurent. X. 126.—După alţii însă, fie care persoană
interesată

va putea

cere în parte

darea

cauțiunei, ceea

fi admis şi de Art. 992 din pr. fr, eliminat la noi.
XV. 241. Ducaurroy. IL. 630. Demante. III. 131.
6)

ce pare a

Demolombe.

Cauţiunea (sfatisdatio) consistă într'o persoană capabilă de a contracta, care posedă avere îndestulătoare spre a garanta pe cre-

ditori şi care îşi are domiciliul în resortul curței la care ea trebue
să se deie. (Art. 1659, 1660, 1675.)
7) Cauţiunea nu garantează întreaga administraţie a moștenitorului,
de unde resultă că ea nu se aplică la fructele ce ar produce averea, de moştenire (comp. Art. 975 din codul Italian, care pre-

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 718-720.
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lelor nedelegată, adecă neplătită creditorilor ipotecari sau privilegiaţi, căci numai acea porţiune ar putea cel mult să între în
mânele lui. :)
Cauţiunea va garanta şi banii ce moștenitorul ar încasa de
la debitorul moștenirei, cu toate că legea nu este formală în această privinţă. (Mourlon. Il. 299.)
Această cauţiune se va cere pe calea judecătorească şi se va
da conform Art. 392—396 din procedura civilă. Ea fiind legală,
va putea fi înlocuită prin un amanet sau prin o altă asigurare
îndestulătoare. ?) (Art. 1676.)
Dacă moștenitorul nu va da această cauţiune, el nu va perde Consecințele

beneficiul de inventar, însă mobilele
- vor'fi vândute

după cererea

părților interesate, şi preţul eșit din vândare, dimpreună cu ceilalţi bani încasaţi de dânsul, precum şi porțiunea nedelegată, adecă neplătită din preţul imobilelor, se vor depune la casa de
consemnaţie (L. din 8 Aug. 1876) spre a se întrebuința la plata
sarcinilor

moștenirei,

remăn€nd

ca ceea

ce

va prisosi peste

plata

datoriilor şi a legatelor să se restitue moștenitorului. (Art. 718 $ 2.)

40 Ordinea în care creditorii şi legatarii trebue să fie plătiți,
și recursul lor.
Art. 719.—Dacă unii din creditori 5) se opun, eredele beneficiar nu
poate plăti de cât după ordinea și chipul regulat de judecător.—Dacă
creditorii (sau legatarii) nu se opun, eredele plătește creditorilor şi legatarilor, după rendul cererei. (Art. 720, 721, 1719 urm. 1790 urm. C.
C. Art. 450 urm. 573 urm. 585 urm. Pr. Civ. Art. 789 urm. Cod. Com.
noii. Art. 808 C. Fr.)
Art. '7120.—Creditorii (şi trebue adaos sau legatarii) ce nu se opun
şi care se presintă, după lămurirea socotelelor și plata religuatelor, *) nu
au recurs de cât în contra legatarilor; aceia care se presintă înaintea
lămurirei socotelelor şi plăţei reliquatelor vor avea recurs și în contra
vede din contra garantarea fructelor imobilelor), nici la mobilele
necuprinse în inventar, nici la greşele ce ar putea să comită moştenitorul. Demolombe. XV. 243. Laurent. X. 127. Casaţia franceză,
simţând că legea e defectuoasă, a căutat a se pune mal pre sus de
ea hotărînd că administrația poate fi retrasă moștenitorului, când averea sa personală nu ar presenta nici o garanție. (V. Repert.
Dalloz. Succes. 885.) Această decisie este însă contrarie legei, care
conferă
moștenitorului dreptul de administraţie, fără nici un control, supunându'l la o respundere derisorie. Comp. Laurent. X. 129.
1) Am vădut însă supră, p. 409, nota 2, că cumpărătorul nu este în

drept a plăti preţul vedărei în mânele

moștenitorului,

fără a se

espune a plăti de două ori.
2 Demol. XV. 247. Laur. X. 128. Aubiy et Rau. V. $ 618, p. 205.
3 Şi trebne adaos sau din legatari. Veţi p. 412, nota 5. Comp. și
Art. 976 din codul Italian,
:) Religuatul este restul remas în mânele moștenitorului, după în"
chierea definitivă a socotelelor,

ţiunei.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

IIl.—TIT. 1.—0CAP. V.—S-a IU.—ART. 719-722.

creditorilor plătiţi înaintea lor. !) (Art. 714, 719, 893, 896, 902, 905,
909, 1743 C. C. Art. 247 Cod. Com. vechii. Art. 809 $1 C. Fr.)
Art. 721.—Creditorii 2) ce se opun vor avea recurs şi în contra e-

redelui. 3)-(Art. 715, 719 C. C.)

|

Art. 792.—In toate casurile prevădute de Art. 720 şi 721, *) recursul se prescrie după espirarea termenului de trei ani, care începe din
diua lămurirei socotelelor şi a plăţei reliquatului. (Art. 714, 719, 1857
urm, C. C. Art. 809 $2C.Fr.)

Preţul eşit din vândarea imobilelor asupra cărora esistă un
_vilegiaţi şi privilegiii sau o ipotecă, aparţine, după cât am vădut p. 409, creipotecai. ditorilor privilegiați sau ipotecari, care sunt delegaţi de cătră moșPlata creditorilor priArt.

717.

tenitor spre

(Art.

717.)

Dacă

contestaţiuni, se va

şi se ivesc

de acord

toți creditorii nu sunt

cumpărător.

de la

direct

a'l primi

procede la facerea unui tablou de ordine. (Art. 719 C. C. și 573
urm, Pr. Civ.)
In cât priveşte însă sumele provenite

Plata creditorilor chiro-

grafari şi a LOT ori a imobilelor

neipotecate,

din vendarea mobile-

sau din încasarea

creanţelor de-

Jegatariior. functului, precum și partea din preţ a imobilelor care n'ar fi fost
afectată la plata creditorilor privilegiați sau ipotecari, trebue să
distingem între casul când esistă o oposiţie din partea creditori-

lor sau a legatarilor, şi casul când
partea
10

Despre

9

“Partea

i)

nu esistă nici

casul în care esistă creditori sau legatari oponenți.
(Art. 719 $ 1.)
creditori sau

a doua a Art. 720

nu

legatari

*)

au declarat

esistă nici în codul

că se

francez, de unde

ea a fost eliminată de cătră consiliul de Stat (V. Arntz. Il. 1464),
nici în acel Italian (Art. 977), de unde resultă că cestiunea în
Francia e controversată, unii fiind de părerea admisă de legiuitorul nostru (Mourlon. IL. 307. Marcad€. III. 266), ear alţii de păvere contrarie. (Arntz. II. 1464. Demolombe. XV. 325. Laurent. X.
168. Ducaurroy. Îl. 632 etc.)
Şi trebue adaos și legatarii, căci Ant. 721 se aplică şi la legatari
prin analogie. Demolombe. XV. 307. Laurent. X. 173. Vedi și recursul ce au legatarii oponenți, p. 414, la Art. 721. Art. 721
lipseşte în codul francez, însă soluţiunea este aceeași. (Argum. din
Art. 808, 809 C. fe.) Aubry et Rau. V. $ 618, nota 31. Laurent.
X. 161. Demolombe. XV. 301 urm.
Şi trebue adaos şi în contra legatarilor și a celorlalţi creditori plătiți în mod arbitrar. (Arg. din A. 720.) Vedi înfră, p. 414, tecst şi n. 1.
Tecstul

oficial al Art.

722

vizează

din eroare

Art.

teest, nu se ocupă de recursul creditorilor.—
Mai
servai că, în codul

francez,

Arţ. 722

ci formează $ 2 al Art. 720 (809
troversă

:)

o oposiție din

lor.

Dacă unii din

=—

Art. 719.

care nu mai

are

nostru a admis părerea

fiinţă

nu

719,

figurează

fr.), în cât acolo
la no,

de

câci acest

este încă de ob-

vreme

ca tecst
a parte,

esistă o conce

legiuitorul

lui Aubry et Rau (V. $ 628, nota 38.)

Deşi tecstul Art. 619 nu vorbeşte de cât de

creditoni, totuși nu

DESPRE

opun

1) la

plată,

tori şi legatari

SUCCESIUNI.—ART.

moștenitorul

de

cât după

719 $ 1, 721.

beneficiar

ordinea

413

nu va plăti pe credi-

şi chipul

regulat

de jude-

cătorul însărcinat cu facerea tabloului. (Art. 450 urm. 573 urm.
Pr. Civ.) Tabloul va cuprinde mai întâi pe creditori, şi apoi pe
legatari. 2) (Argum. din Art. 720) „Bona îintelliguntur
cujusque

que deducto cre alieno supersunt.“ (L. 39 $ 1. Dig. Lib. 50 Tit. 16.)
Cât

pentru

creditori, se

va urma conform Art.

1719

şi urm.,

adecă se vor plăti: 10 creditorii privilegiați; 2” creditorii ipotecari, după rangul lor; 30 şi in fine, creditorii chirografari, fiecare in proporțiune cu creanţa sa, dacă nu sunt bani îndeajuns.
Legea nu deroagă la dreptul comun de cât atunci când.
nu esistă
oposiție din partea creditorilor sau a legatarilor. (Laurent. X.
155. Demolombe. XV. 295.)
Moştenitorul beneficiar care, neţinând socoteală de oposiţiile
creditorilor sau a legatarilor, ar fi făcut plăți arbitrare va fi obligat a despăgubi

pe

creditori

şi legatari

cătră

care

el ar fi

pabil de o greșală gravă (Art. 715), plătindu-le suma
fi cuvenit, dacă

sar

mit de judecătorul

fi făcut plăţile după

tabloul

de

cul-

Recursul
creditorilor
oponenți.
Art. 721.

ce li sar

ordine

întoc-

comisar. 5) (Art. 721.)

mai încape nici o îndoeală că el este aplicabil şi legatarilor prin
analogie. (Art. 714 $ 1.) Demolombe. XV. 297. Ducaurroy. Il. 631.
Laurent. X. 173. Berriat St. Prix. II. 2855. Maread€. III. 263. Demante. III. 132.—Creditorii a căror creanţă este cu termen sau condițională pot forma și ei oposiţie (Art, 1016), deşi creanţa lor nu
devine esigibilă prin

acceptarea

pră, p. 373. Demolombe.

beneficiară, precum

XV. 298. Mass6-Verge.

32. (Vedi şi Laurent. X. 153.)

1) Legea nearătându-ne

am

vădut

II. p. 352,

su-

nota

formele în care trebue să se facă asemene

oposiție, se va considera

ca oponent

creditorul

sau

legatarul

care

prin ori ce act (cele de mai multe ori o notificare) va aduce la
cunoştinţa moștenitorului beneficiar esistenţa creanţei sau a legatului seu şi voinţa de a fi plătit. Arntz. II. 1463. Demolombe. XV.
299. Chabot, Art. 808, No. 1. Cas. Fr. D. P. 66. 1. 257. D.P.66.
1. 257.

D. P. 71.

1. 302. D. P. 73.

1 256.

Trib.

Châtillon.

D. P.

62, 3. 87.—Notificarea titlului creanței sau a testamentului care
ar cuprinde legatul ar fi deci, după părerea generală, considerată
ca o oposiţie.—Vegi însă în sens contrar, Laurent. X. 157. Inscripțiunea unu! privilegii sau a unei ipoteci n'ar putea însă fi considerată

ca o oposiție.

2) Aubry et Rau.
302. Arntz. Il.
Cas. Fr. D. P.
3) Din faptul că

moștenitorului

Demolombe.

XV.

299.

V. $ 618, p. 201. Maread. [IT. 263. Mourlon. Il.
1463. Deinolombe. XV. 295. Laurent. X. 155, 171.
61. 1. 457. Vegi Art. 1052 şi 1059 Cod, Calimach.
creditorii și legatarii oponenți au recurs în contra

care n'a plătit conform

Art. 719,

resultă că el nu

perde beneficiul de inventar prin aceste plăţi neregulate, căci dacă
el ar perde

acest beneficiii,

plăţile

făcute

de dânsul

301. Arntz. Il. 1463. Aubry

et Rau.

V. $ 618,

ar fi valide

în privința celor-lalți creditori. Laurent. X. 161. Demolombe. XV.
nota 30.—Contră,

Formele
oposiţiei,
Controversă.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

UI.—TIT.

1.—CAP.

V.—S-a

II.—ART.

719, 721.

Creditorii oponenți ar avea de asemenea recurs în contra acelora

Recursul
legatarilor
oponenți.
Art. 721.

(fie creditori sau legatari) care ar fi fost platiţi arbitrar, pentru
a'i sili la restituirea sumelor ce ei ar fi primit peste ceea celi
sarfi cuvenit după o distribuire făcută în mod regulat. !) (Argument din Art. 720.)
Legatarii având și ei dreptul de a face oposiţie (vedi sapră
p. 412, nota 5), trebue să aibă şi un recurs, căci altfel dreptul
lor ar fi lipsit de ori ce sancţiune şi garanţie.
Legatarii, care conform Art. 719 sau opus la plată, vor avea decă un recurs direct în contra moștenitorului care a făcut
plăți arbitrare, cu toată oposiţia lor, căci acest moștenitor a calcat Art. 719, comiţând astfel o greșală gravă. (Art. 715.) (Vedi
“supră,p.

413.)

Ei vor avea de asemenea recurs în contra celorlalți colegatari care au fost plătiţi în detrimentul lor, căci ei având un drept
egal, moștenitorul nu putea să plătească pe unii în detrimentul
altora. 2)
|
Chabot,

Atr. 808, No.

2, părere

care

nu se vede

admisă

de ano-

tatorul seu, Belost-Jolimont (observ. 1 asupra Art. 808.)
:) Recursul creditorilor oponenți în contra legatarilor este afară
ori ce îndoeală, căci dacă creditorii neoponenţi au un recurs
tra legatarilor după Art. 720, a fortiori, acest recurs trebue
aibă şi creditorii oponenți, ca o consecinţă a principiilor care

din
consă'l
câr-

muesc concursul creditorilor şi al legatarilor. Arntz. II. 1463. Laurent. X. 161. Cât pentru recursul creditorilor oponenți în contra

celorlalți creditori, plătiți în dauna lor, el resultă prin a contrario
tot din Art, 720, căci, dacă creditorii neoponenți n'au, după acest tecst,
pecurs de cât în contra legatarilor, creditorii

oponenți trebue să mai

aibă încă un alt recurs, și acest recurs nu poate să fie de cât în
contra, creditorilor plătiți în dauna lor. Laurent. X. 161. Aubry et

Rau.

V. $ 618, nota

31, p. 201.

Demolombe. XV.

302, 303. Belost-

Jolimont asupra lui Chabot, observ. 1 asupra Art. 808.
Recursul creditorilor oponenți în contra celorlalți creditori și a
Jegatarilor nu poate să fie de cât o acţiune directă în anulare a
plăţei făcute, sau o acţiune pauliană, dacă plăţile au fost făcute
în frauda drepturilor lor. (Art. 975.) In ori ce caz, nu poate să fie
vorbă în specie de o acţiune în repetiţiune a unui lucru nedebit
(Art. 993), pe care creditorii ar esercita-o în numele moștenitorului (Art. 974), după cum pe nedrept susține Demante (III. 132 bis,
II), căci plata nu s'a făcut din eroare, precum cere Ant. 993, ci în mod
arbitrar, fără a se ţine samă de oposiţiile facute. Comp. Laur. X. 162.
Recursul creditorilor oponenți se va prescrie prin trei ani, ear
nu prin 30, controversa care esistă în Francia asupra acestui punct
ne mai având fiinţă la noi. (Vedi esplic. Art. 722.)
2) Laurent. X. 173. Demolombe. XV. 307.—Legatari! oponenți n'ar avea însă nici un recurs contra creditorilor plătiți înaintea lor, pentru că el nu ieu de cât ceea ce remâne după plata datoriilor.
Non sunt bona, nisi deducto cere alieno. Veţi supră,. p. 413.

DESPRE

SUCCESIUNE —ART.

719 $ 2.
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Cât pentru recursul creditorilor şi legatarilor neoponenţi, Art. 720.
vedi înfră, esplic. Art. 720.
Oposiţiile făcute de cătră unii din creditori sau legatari nu Oposjţia este
profită

acelora

care

nu

sau

opus

la plată, căci oposiţia

este

un

un

drept individual a fie-căruia. 1) Creditorii care n'au făcut oposiţie
vor cădea deci în a doua ipotesă prevădută de Art. 719. Ar fi
fost însă mult mai bine dacă legiuitorul ar fi organisat o acţiune
colectivă,

fiind că este vorba

de

interese

qiviănal.

—

comune.

2% Despre casul în care nu esistă creditori sau legatari oponenți.

(Art. 719 Ş 2)

|

Când nu esistă oposiţii nică din partea creditorilor, nică din
partea legatarilor, moștenitorul beneficiar poate, prin derogaţiune
la Art 1719, şi chiar trebue să plătească în integral legatele şi
creanțele esigibele (Demol. XV. 309. Laurent. X, 164) tuturor legatarilor

şi creditorilor,

fie ei chirografari

sau

privilegiați asupra

mobililor 2) (Art. 1729 urm.), după rândul cererei fie căruia, şi
după cum se presintă, î) fără a mai ţinea in samă causele legitime de preferință, şi fără a putea refusa plata. cerută de un creditor sau legatar sub cuvânt că ar mai fi și alţii, de unde resultă că legatarii vor putea, în lipsa unei oposițiuni, să fie plătiţi înaintea creditorilor, dacă au fost mai deligenți, î) căci cre-

')
)

Aubry et Rau. V. $ 618, p. 202. Demolombe. XV. 296. Laurent.
X. 158, 170. Bonachi. III. p. 195.
Demolombe. XV. 309. Ducaurroy. Il. 631. Bonachi. III. p. 197.
Cât pentru creditorii ipotecari sau privilegiați asupra imobile- Creditori

lor, ei vor fi pătiți din preţul imobilului vendut conform Art. 717. spotecari i

—Laurent (X. 164) şi Mourlon (Il 304), întemeinduse pe împrejura- Dea
rea că Art. 719 $ 2 vorbeşte de creditori, fără a face nici 0 disbilelor.
tincțiune, susțin că legatarii și creditorii chirografari care ar fi Controversă.
mai diligenţi ar putea fi plătiți din preţul imobilului, chiar înaintea, creditorilor

ipotecari

sau privilegiați, ceea

ce

este inadmisibil,

căci. sau moștenitorul a făcut delegaţiunea prevădută de Art. 717,
şi creditorii

se mulțumesc

cu dânsa,

şi în asemene

caz, ei vor fi

plătiţi direct de cumpărătorul imobilului, sau în lipsă de delegațiune ori de înţălegere între creditori, adjudecatarul a depus ba-

0)

nii la casa de consemnaţie

conform

în asemene

plătiţi la tablou,

“caz, el vor fi

Art. 551

seu. Vedi supră, p. 409, tecst și nota 2.

și 668 Pr. Civ,, şi

fie care după rangul

Plata trebue să se facă îndată ce moștenitorul
bili, fără a se aștepta ca toată averea să fie
(Comp. Art. 789 urm. Cod. Com. noii.) Demol. XV.
) Arntz. II. 1463. Demolombe. XV. 309. Laurent.
„III. 263. Mourlon. IL. 304. „Et es satisfaciant,
creditores,

are bani disponiprefăcută în bani.
313. Laur. X. 154.
X. 171. Marcade.
qui primi veniani

et si nihil reliquum est, posteriores venientes repellantur,

nihil ex Sua substunția pemitus heredes amiltant.*
Cod. Lib. 6. Tit, 30, de jure deliberandi,)

(L.

92

et

$ 4

-
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II.—ART.

JII.—TIT. 1.—CAP. V.—S-a

ditorii nu trec înaintea legatarilor de căt
oposiţie. (Vedi supră, p. 413.)

atunci,

719 $2.

esistă

cănd

o

Moştenitorul, la caz de a fi creditorul defunctului, va putea

Moştenitorel

plăti singur, deci se reţie pentru dânsul suma
fi şi alți creditori cu preferinţă,
făcut oposiţie.!) Nu poate să fie
tra creditorilor, căci moștenitorul
cultatea

ce i s'ar datori, chiar dacă ar
întru cât acești creditori n'ar fi
vorba în specie de fraudă în connu face de căt a usa de fa-

ce'i dă legea, şi ştiut este că: nullus

qui suo jure utitur. (L. 55. Dig. Lib.

50.

videtur dolo facere,

Tit. 17.)

Acest sis-

tem este însă vicios, pentru că moștenitorul va putea săşi plătească creanţa sa îndată după deschiderea moștenirei, şi înainte chiar
de a se ști că esistă acceptare beneficiară. ?)

Doar

Legiuitorul a derogat în acest caz la dreptul comun, cregând

a

mun. Critică. că moștenitorul nu putea să fie silit â căuta creditorii care'i sunt
necunoscuţi, chiar dacă ei ar fi irebuit să fie preferaţi acelora ce
se înfăţoşează,

și că el nu

putea

să

de a

refuse

acei

plăti pe

mai deligenți, făcând astfel aplicaţiunea macsimei : jura vigilentiDus succurrunt, non dormientibus. Cu atăt mai rău pentru acei
care sunt absenți! Motivele legei sunt insă departe de a fi satisfăcătoare, căci, intre moștenitori unii pot să fie absenţi, şi acei
presenți vor profita de această împrejurare pentru a fi plătiţi cei
dintăi, cu toate că creanţa lor ar fi trebuit să vietocmai la urmă după dreptul comun.

Codul Calimach (Art. 1050 lit. d şi e) voea din contra ca să
ipotecare; 20 datoriile
se plătească: 10 datoriile amanetare sau
s
î fine, 30 o legatele şii milele lăsate
vnorafara: șisi în
i
de defunct,
chirografare;

„Deosebire
între cei u

dreptul Ro-Ș
man:

după ce moștenitorul își oprea mai întăi partea sa legiuită.

1)

şi Art. 1059 din acelaşi codice.
Această soluțiune era admisă și la Romani:

Art. 1143

urm

verd

et îpse (he-

res) aliquas contra defunctum habeat actiones, non he confunilantur, sed semilem cum aliis creditoribus per omnia habeat fortunam ;
temporum

Compensaţie.

„8

Vedi

tamen prerogativa

inter creditores servanda.* (L. 22 $ 9,

în fine. Cod. Lib. 6. Tit. 30, de jure deliberandi.)
2) Laurent. X. 165. Auntz. IL. 1463. Demolombe. XV. 310. Aubry et
Rau. V. $ 618, p. 202. Duranton. VII. 35.
Din aceste principii resultă consecinți foarte grave în privința
compensaţiei,

căci, de câte ori un creditor al

moșştenirei

va fi în

același timp şi debitorul ei, de atâte ori creanța sa se va stânge de
drept prin compensație

(Art.

1143

urm.),

înainte

chiar

de a avea

creditorii mai depărtaţi timpul material de a se opune la plată, şi
această compensație va avea loc ipso jure, fără nici o cerere. Laurent. X. 166. Trib. Châtillon. D. P. 62. 3. 37. Comp. și Cas. Fr.
D. P. 73. 1. 256.—După Toullier (II, partea II) 380, compensarea ar
trebui să fie cerută, însă această părere este inadmisibilă, pentru
că nici una din condițiile compensației legale nu lipsește în specie.

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 720,
Recursul creditorilor neoponenți.

Creditorii neplătiți care

|
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(Art. 720.)

n'au făcut oposiţie şi care se înfă- adio

țoşează după închierea definitivă a socotelelor și după plata reli- care se preQuatuluă, adecă a restului remas în mânele moștenitorului, n'au nică sintă după
un

recurs

în: contra

moștenitorului

care

a făcut

plăţile,

căci,

el înc hierea gi

neavând nică o oposiţie, putea, să plătească ori și cui, după cerere, plata reliîn basa

Art.

719

$ 2.

Ei nu

au

de

asemenea

nici

un

recurs, At. 720 ŞI.

din causa negligenţei lor, în contra celorlalţi creditori care ar fi
fost plătiţi, pentru că aceşti din urmă n'au luat de câţ ceea ce
li se cuvinea, !) şi creditorii neoponenţi sunt; în culpă că nu s'au
opus

la plată, sau că,

cel puţin, nu

s'au înfățoşat

înainte

de a se

termina lichidarea. 2) Creditorii neoponenţi n'au de cât să sufere
consecințele negligenţei lor.
Ei vor avea însă recurs în contra,
- legatarilor, care ar fi fost plătiți în detrimentul lor, pentru că legatarii nu puteau să.vie de cât în urma creditorilor. 3) „Non sunt
bona, nisi deducto cre alieno.*

Am

vorbit pănă acum despre. creditorii neoponenţi

înfăţoşează

dapă

lămurirea

socotelelor

trebue să decidem în privinţa
sintă înaintea

controversată, din

Creditorii

Ce care se pre

şi a plăţei reliquatului ? Care zei socotele-

acești creditori?

causă

care se

plata reliquatului.

creditorilor neoponenți care se pre- intă inain-

închierei socotelelor

este recursul ce-l au

și

In

Francia,

cestiunea e or. Ant. 120

că lipsește. partea a doua a Art. 720, care se de la co-

a fost eliminată de cătră consiliul de stat. (Vedi supră, p. 412, dui francez.
nota 1.) La noi însă, această controversă nu mai este cu putinţă,
pentru că tecstul nostru prevede ambele ipoteze. Intr'adevăr, la

caz de a se înfăţoşa. un creditor înaintea

lămurirei socotelelor şi

a plăţei reliquatului, el va putea fără nici o îndoeală să ceară
restul activului moștenirei, şi dacă acest rest nu ajunge la îndes-

tularea creanţei sale, să se întoarcă atât
şi in contra creditorilor plătiţi înainte şi
$ 2), nu însă şi în contra moștenitorului
fie căraia, întru cât nu era 0 oposiţie în

în contra legatarilor cât
în dauna lui (Art. 720
care putea să plătească
regulă. £) (Art. 719 $ 2.)

1) Repetitio nulla est ab eo, qui suum recepit. (L. 44. Dig. Lib. 12, Tit. 6.)
2) Aceeași soluțiune era admisă atât la Romani (LL. 22 $ 4—8, Cod,
_Lib. 6 Tit. 30), cât şi în codul Calimach, (Art. 1052.)
5) Vedişi supră, p. 413 şi 414, nota 2.—Legatarii puteau şi ei, ce
e dreptul, să conteze pe legatul ce li s'a plătit, însă ek trebue să]
vestitue,

pentru .că nu

suferă

nici o

câştig (cer tant de lucro captando), pe
căror

creanță

nu s'au

plătit

pagubă, ci scapă

numai

un

când creditorii retardatari a

şi care esercită

recurşul

lor în contra

legatarilor, ar suferi o pagubă reală în lipsa unui asemene recurs
(certant de damno vilando). Marcad6. III. 264. Arntz. II. 1463.
Laurent. X, 169. Aubry et Rau, V. $ 618, nota 36. Demol. XV. 317.
—Fie care legatar nu va restitui de cât-partea sa proporțională.
*) Numai creditorii care s'au opus au recurs: în contra moștenitoru.
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V.—S-a TUIL.—ART. 720, 722.

Cât pentru creditorii neoponenți care s'ar presinta după în-

« oreditori

socotelelor,

sintă după Chierea

însă înaintea

plăţei

remas

restului

în mânele

ei vor putea cere această remășiță, avend în ace-

Jimurirea moştenitorului,
şi înaintea lași timp recurs

De

II.—TIT, 1.—CAP.

ceea

pentru

ce war

în contra legatarilor,

ajunge

ea nu însă şi în contra creditorilor. (Argum. din Art. 720 $1.)

Legatarii neplătiți care w'au făcut oposiţie la plată n'au reRecursul lerilor, care
gatarilor ne- Curs nică în contra moștenitorului, nică în contra credito
nota 2,)
414,
şi
oponenți. ţrebue să fie plătiți cei dintăi (veţi supră, p. 413
lor,
legatul
nici în contra celorlalți colegatari care şi-ar fi primit
lucro
pentru că legatarii sunt cu toţii în aceeași posiţie (certant de
o,
captando). Plata remâne deci bună pentru acel care a primit1)
în basa macsimei: în pari causa, melior est causa possidentis.

neplătiţi

La Romani, recursul ce aveau creditorii

Cat timp ți

e jirilor fie esercitat în termenul

ordinar al

preseripției,

putea să

pe când astădi,

eşi al legata- atât recursul creditorilor cât şi acel al legatarilor nn se poate
esocotel
ei
închier
ra eoosebi-sercita de cât în timp de trei aol*) din diua
e prevăre de la codul jor şi a plăţei reliquatului, ?) și aceasta în toate casuril
"

qute

de

Art. 720

şi 721,

ceea

ce însămnează că această prescrip-

ţie scurtă se aplică atât creditorilor şi legatarilor care s'au opus
(Art. 720), cât şi acelor care nu. s'au opus. (Art. 721.) Codul
înnostru făcând din această disposiţie un articol a parte curmă
păformal
nd
admiţe
,
Francia
în
tmadevăr controversa care esistă
rerea lui Aubry et Rau (V. $ 618, nota 38). (Vedi și supră,
p. 412, nota 4.)
l
lui (Art. 721), pentru că, în asemene caz, el a plătit în disprețu
414.
și
413
p.
supră,
Vedi
gravă.
greşală
o
comis
a
Art. 719 $ 1 și
1)

Demolombe.

XV.

admite

328. Arntz. IL. 1463.—Se

însă de unii, cu

întoate aceste, că legatarul neoponent, care s'ar presinta înaintea
contra
recurs
avea
ar
ului,
reliquat
plăței
a
şi
lor
socotele
chierei
720.)
celorlalți colegatari plătiți înaintea lui. (Analogie din Art.
fine,
în
36,
nota
353,
p.
IL.
Vergâ.
Mass6şi
Vedi
Marcadă. III. 268.
trei
de
tot
era
ţia
2) Şi în codul Calimach (Ant. 1052, în fine), prescrip
cât
ani, însă curgea, de la sevârşirea

catagrafiei.

Atât legea

veche

întroşi acea nouă prin derogare la dreptul comun (1890 urm.) au
și al
ilor
creâitor
l
interesu
ca
dus această prescripţie scurtă pentru
prea
remâe
nu
să
tor
moşteni
de
plătiți
fost
fi
ar
legatarilor care

3)

mult timp în suspensie. Ducaurroy. Il. 632,
Sau mal bine dis, din diua plăței reliquatului

numai,

căci legiui-

torul presupune că ambele operațiuni s'au făcut în același timp.
Deci, dacă un timp oare-care s'a strecurat între închierea, socotealelor şi plata reliquatului, termenul de 3 ani va curge de la I.
D.
.
Toullier
319.
XV.
ceastă din urmă operaţie. Demolombe.
(partea II) 384. Aubry et Rau. V. $ 618, nota 37.—Vegi însă Duranton

(VII 35), a cărui părere a remas

trarie chiar tecstului.

isolată, ca una

ce e con-

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 723.

Plata cheltuelelor

pentru peceți, inventar,
cotelelor etc.

Art. 723.—Cheltuelele
pentru

darea

socotelelor

730-732, 919,

419

darea so-

pentru peceţi, pentru facerea
privesc

succesiunea.

1729 C.C. Art. 145, 656 urm.

(Art.

681,

inventarului şi
708

urm. 714,

Pr. Civ. Art. 810 C. Ir.)

Cheltuelele la care pot să deie loc punerea peceţilor, inventarul, darea socotelelor, înmormântarea defunctului (Art. 1729
$ 2), procesele care au fost susținute în interesul moştenirei, cu
alte cuvinte, cheltuelele de judecată, !) şi întrun cuvânt, toate cheltuelele de administraţie, cu toate că legea nu se esprimă formal
în această privinţă, cad în sarcina moştenirei şi se deduc din activul ei înainte de a se plăti datoriile şi legatele lăsate de defunct, ?)
pentru că de şi beneficiul de inventar, care a provocat aceste cheltueli, este în interesul moștenitorului, totuşi, dacă el n'ar fi primit
administrațiunea averei, creditorii şi legatarii
ar fi fost nevoiţi a
cere rânduirea unui curator care ar fi avut drept la un onorariii.
Creditoril şi legatarii avend deci interes ca moştenirea să
fie administrată de cătră moștenitorul beneficiar, este just ca cheltuelele acestei administraţiuni să nu fie în sarcina lui: „(Juem segu-

untur commoda, eumdem

sequi debent incommoda.“

Lib.

50 Tit. 17.)
Tacsele de înregistrare

gea

timbrului

pentru

(|. 10. Dig.

care trebue să se plătească după le- acse de în-

strămutarea

proprietăței

sunt și ele în sar- Ce sroversă.

cina moștenirei. (Ar. 33. jvegea timbrului din 1886.)
Dacă moștenitorul beneficiar a plătit aceste tacse fie din activul moștenirei, fie din banii sei proprii, el le va pune în socoteala cheltuelelor şi se vor ţinea în samă cu precădere, ca

cheltuli de gestiune. 5)
1) In cheltuelele de judecată întră și cheltuelele făcute cu vândarea Cheltueli p.
mobilelor și a imobilelor (Ant. 716, 717), pentru că vândarea se vendarea
face după formele prescrise de procedură. Laurent, X. 189. Aceste a oLileloe
cheltueli sunt deci privilegiate (Art. 1729 $1 C. 0. şi 574 Pr.
Civ.), ca şi acele ale înmormântărei. (Art. 1729 $ 2.)— Moştenitorul
beneficiar nu va suferi de cât cheltuelele de judecată pentru care
el ar fi fost personal condamnat, fără repetiție, din causă că ar fi
compromis interesele administrațiunei sale. (Axt.. 145. Pr. Civ.)
2) Demolombe. XV. 341 urm. Laurent. X. 180. Vedi și Art. 919, după Dreptul vecare cheltuelele făcute de esecutorul testamentar sunt tot în sar- chiii şi drepcina moștenirei.—Și după codul Calimach (Art. 1050, lit. g.), chel- tul Boman.
tuelele îngropărei şi a grijel mortului, precum şi cheltuelele catagrafiei se scădeau din activul moșştenirei. „In compulatione autem patrimonii damus ei licențiam excipere et retinere quidquid în
funus expendit, vel în testamenti însinuationem, vel în îmventarii
confectionem, vel în alias necessârias causas hereditatis approbaverit
sese persohusse.“ (L. 22 $ 9, ab initio. Cod. Lib. 6. Tit. 30.)
5) Laurent. X. 181. Comp. și C. Paris. D. P. 55. 2. 210.—După alții
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V.—S-a

IV.—ART.

724.

SECȚIUNEA 1V.
Despre

succesiunile

Condițiumile cerute pentru
Art. 724.—Dacă

vacante.

ca moștenirea

după espirarea

să fie

termenelor- pentru

vacantă.

facerea inventa-

rului şi pentru deliberaţiune nu se presintă nimine ca să reclame succesiunea, şi dacă nu este nici un erede cunoscut, sau dacă eredii cu-

noscuți s'au lepădat de succesiune, succesiunea este privită ca vacantă.
(Art, 695, 706, 725 urm. C. C. Art. S1l O. Fr.)

O moștenire se consideră ca vacantă (hereditas jacens) în
următoarele trei împrejurări: 1% când termenele conferite de Art.
706

pentru

facerea

inventarului

şi pentru deliberare au espirat; 1)

2 când nu se înfăţoșează mimene ?) pentru a cere moștenirea; şi
în fine, 3% când nu esistă moştenitori 5) cunoscuți sau când acei
însă, moștenitorul care ar fi plătit din banii sei

tacsele

de înre-

gistrare mar putea să le pue în socoteală, ca pe acele care le ar fi
plătit din activul moştenirei, ci ar fi subrogat numai în drepturile
fiscului, fără nici un privilegii, fiind că Statul nu este privilegiat,
în această privință. Demolombe. XV. 346. Aubiy et Rau.V. $618,
p. 205. Cas. Fr. D. P. 57. 1. 233.
|
|

') Tu timpul acelor termene (3 luni și 40 de dile), succesiunea nu este

—

ww

“vacantă, ci numai în părăsire, ceea ce nu împedecă pe părţile interesate de a lua măsuri conservatorii, de a cere, de esemplu, pu-

nerea peceţilor şi chiar rânduirea unu! curator provisor. Laurent.
X, 184. Demante. III..135 bis, V. Demolombe. XV. 402, 403.
Această espresie fiind generală se referă atât la moştenitorii regulaţi

şi neregulați,

cât și, după

unii, chiar la legatarii

universali.

(Vei în/ră, nota 3, în fine.) Indată deci ce se va presinta cine-va spre
a lua moștenirea, fie chiar Statul (Ant. 652, 680), ea nu mai este
vacantă, căci ideea de vacanţă lasă a se presupune că nimene nu

posedă moștenirea. Laurent. X. 185, 190. Arntz. II. 1467.

Demo-

lombe. XV. 404-407 şi 413. Aubry et Rau. V.$ 641,p. 399, nota 2.
C. Douai şi Paris. D. P. 66. 5. 452. D. P. 63. 2. 206.—Vegi însă
'Toullier D. II (partea II) 292 şi Ducaurroy. IL. p. 436, nota la Art. 811.
Nu este de asemene vacantă moștenirea când mai multe părți
se presintă pentru a o primi, dacă starea lor civilă fiind contestată,
nimene nu poate fi trimes. în posesiune. În asemene caz, se poate
vândui un sechestru judeciar asupra averei remase în litigii, pănă
când

părţile îşi vor

constata

titlurile

pe

calea principală.

Cur-

tea din Bucureşti. Dreptul pe 1875, No. 41.

)

In dreptul francez,

moștenirea

se consideră

ca vacantă

esistă moştenitori neregulați cunoscuți, şi numai

chiar dacă

esistenţa

moște-

nitorilor legiuiţi împedică succesiunea de a fi vacantă, deși ei n'au
acceptat-o încă, penfru că toti moştenitorii legitimi având, în Francia, sezina, moștenirea nu este fâră posesor și representant, pe când

moștenitorii neregulați neavând sezina,

succesiunea

este

fără re-

DESPRE SUCCESIUNE

—ART.

42]

724.

cunoscuți s'au lepădat de moștenire. !) (Vedi şi Art. 962 din codul Calimach citat sapră, p. 291, nota 1.)
|
|
Când aceste condițiuni sunt îndeplinite, moștenirea e privită
ca vacantă, de unde resultă că esistă mai mult o presumție de
vacanță de cât vacanță în realitate, căci moştenitorii pot să se
presinte cât timp dreptul lor nu este prescris. (Art. 700.)
tenirea nu va fi deci în realitate vacantă de cât în urma

Presumţie
de vacanţă.
Art. '700.

Moşpres-

crierei dreptului tuturor moștenitorilor, în care caz, moştenirea fiind fără stăpân se va cuveni Statului în basa Art. 646.)
Nu trebue se confundăm moştenirea vacantă cu acea en d6sherence, adecă lipsită de moștenitori, căci moştenirea este vacantă
când nu se cere de nimene şi când nu csistă moștenitori cunoscuți, pe când ea este en desherence, când Statul, în lipsă de alți
presentant cât timp ei n'au cerut de la justiţie trimiterea lor în
posesiune. Vedi Laurent. X. 186. Demante. III. 135 bis, |. Ducaurroy. Il. 637.—La noi însă, unde numai descendenţii și ascendenţii au sezina (Art. 653), ar trebui că numai esistența moştenitorilor în linie dreaptă să împedice moștenirea de a fi vacantă,
şi într'adevăr,

Curtea

noastră supremă a pus în ptincip că cuvintele

ereţlă cunoscuți din Art. 724 se referă la moştenitorii care au de
drept posesiunea, ear nu la colaterali. (Dreptul pe 1889, No. 69.)
Cu toate acestea, espresia erede întrebuințată de Art. 724 fiind
generală şi cuprindând pe toţi moștenitorii în genere, trebue
decidem că, dacă defunctul are colaterali cunoscuţi, moştenirea

să:
nu

va fi vacantă, cât timp ei n'au renunțat, ceea ce nu prea este logic. In cât priveşte moștenitorii neregulați, se admite în Francia
că ei nu împedică moștenirea de a fi privită ca vacantă, chiar dacă
p'au renunțat încă.
Cât pentru cestiunea de a se şti dacă moștenirea trebue sau
nu să se considere

ca vacantă,

când esistă legatari universală (Art,

388 urm.), ea este controversată. Vedi diversele
vent. X.

186.

Demolombe.

XV.

410.

Aubry

opiniuni în Lau-

et Rau. V. $ 641, p.402.

Comp. Art. 980 din codul Italian care vorbește de moştenitorii legitimi

sau testamentari.

Trebue

însă să observăm

că,

la

Moștenirea
este ea vacantă când

esistă legatari

noi, le-

patarii universali n'a nici o dată sezina, căci ei trebue în tot-deauna,
s'0 ceară fie de la reservatari (Art. 889), fie de Ia justiție. (Art. 891.)
1) Dacă cel întăi moștenitor chiemat la moştenire renunță, și esistă

alți moştenitori cunoscuți cărora, le vine rândul lor după el, moştenirea nu
V. $ 641,
— Contră.
314. Arntz.

va fi privită ca vacantă. Laurent, X. 187. Aubry et Rau.
nota 3, p. 400. Ducaurroy. II. 636. Bonachi. Il. p. 204.
Demolombe. XV. 408. Marcade. MII. 271. Mourlon. II.
IL. 1467. Merlin. Repert. VO Curateur $ 3, No. 1. Toul-

lier

(partea

D.Il

II) 397. După

aceşti autori,

care se întemeiează

mai mult pe vechiul drept francez, moștenirea ar fi vacantă îndată

ce moștenitorul din spiţa întâi ar fi renunţat, și creditori! n'au ne-

voe se aştepte ca moştenitorii din gradul următor să se pronunțe. .
2) Comp. Laurent. X. 188. Demolombe. XV. 413 urm. Aubry et Rau.
V. $ 641, nota 1. Dreptul Statului este deci imprescriptibil, căci el
va lua moștenirea, în virtutea Art. 646, de câte ori el nu o va
mai putea, lua ca moştenitor neregulat.

univer-

sali? Controversă.

CODUL

422

CIVIL.—CARTEA

II.—TIT.

1.—CAP.

V.—S-a

IV.—ART.

725.

moștenitori, cere trimeterea în posesiunea că (Art 477, 646, 652,
680), de unde resultă că, în acest din urmă caz, rEnduirea curatorului n'are

refusa Statului

loc şi nu se poate

rie a moştenirei pănă la îndeplinirea
posesiune. !)
unuă

Rânduirea

cesiunea

este deschisă

numește

curator?)

un

proviso-

trimiterei în

curator.

725— Tribunalul de întăia instantă din

Art.

gestiunea

formalităţilor

districtul

după

în

care suc-

cererea persoanelor

interesate, sau după aceea a procurorului. (Art. 95 C. C. Art. 80,129
$ 6, 706 Pr. Civ. L. din 29 Octombrie 1877 p. atribuţiile minist. public.
Art. 812 C. Fr.)

O moştenire vacantă nu poate fi lăsată în părăsire, pentru că .
sunt drepturi de esercitat atât în contra cât şi în favoarea ei;
de aceea, tribunalul de prima instanţă al domiciliului defunctului ?)
(Art. 95) rândueşte în tot-deauna un curator, 4) nu din oficiu, ca
în codul Italian5) (Art. 981), ci după cererea părților interesate,*)
Comp. Laurent. X. 189 urm. Demolombe. XV. 413 urm. C. Rennes.
şi Metz, D. P. 52. 5. 518. D. P. 56.2. 294. —Vedi însă o decisie
a curței din Colmar (D.P. 51. 2.161) eare este atât de confusă
în cât autorii o declară neințeligibilă.

»

2)

Dreptul

man.

Ro-

In privinţa

celorlalte specii

stăpânirea

sa, de câte

de

curatori, vedi Tom.

IL. p. 264.

3) Ori ce alt tribunal ar fi deci incompetent. Demolombe. XV. 423,
Chabot. Art. 812, No. 3. Acest curator nu poate să-și primească
puterile sale de cât de la justiție (Demolombe. XV. 421), şi în ori
ce caz, tribunalul nu poate numi mai mulți curatori. Demulombe.
XV. 426. Comp. Art. 999 Pr. fr. (eliminat la no), unde se dice că,
la caz de concurență între doi sau mai mulți curatori, cel întăi
pumit va fi preferat, fără nici o judecată. —In codul Italian, curatorul se numește de cătră pretor (judecătorul de ocol), și decretul
de nominaţie se publică în estract, după stăruința grefierului, în
diarul de anunciuri judecătoreşti. (Art. 981. Cod. Italian.)
:) Şi la Roniani, pretorul rânduea un curator care lua bunurile în
ori nimene

mult timp incertitudine asupra

nu

cerea

cestiunei

posesiunea

lor şi era

de a se ști dacă are să

se presinte sau nu cine-va spre a cere moștenirea: „Si diă sncertim sit, heres extaturus, necne sii, causa cognita permitti oportebit, bona rei servande causa possideri. Etşi ita res urgeat, vel conditio, bonum etiam hoc-erit concedendum, ut curator constituatur.“

(L. 8. Dig. Lib. 42. Tit.4, Quibus ex causis în possessionem eatur.)
Comp. Art. 962 din codul Calimach și Art. 24, partea IV, Cap. 3.
Cod. Caragea, citate supră, p. 291, nota 1.
5) Numai ministerul public cere rânduirea unui curator din oficiă.
6) Aceste persoane vor fi, cele mai multe ori, creditorii şi debitorii
moştenirei, locatarii, legatarit, coproprietarii sau tovarășii defunctului, cei de al treilea care ar voi să esercite o acţiune în revendicare în contra moştenirei ete. Demolombe. XV. 421. Laurent. X.
193. Arntz. IL. 1469. Aubry et Rau. V. $ 642, nota 1, p. 404. Marcade. III, 273. Ducaurroy. Il. 638.
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DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 725, 726. |
“sau

a ministerului public,

ca representat

tot-deauna interes ca bunurile
şi Art. 1 lit. b,legea din 29
Tribunalul are facultatea
a sentinței prin care rendueşte

al societăţei, care are în

să fie bine administrate.) (Art. 725
|
Octombrie 1877.)
ie Ari. 12.5 6
provisor
rea
esecuta
admite
a
de
,
cauțiune
fără
sau
cu
un curator,

după împrejurări. (Art. 129 $ 6 Pr. Civ.)

Cererea, de rânduire a curatorului se va adresa președintelui
tribunalului, fără a se chiema pe nimene în contradictor, remăn&nd însă dreptul de intervenţie și, la nevoe, dreptul de apel din

partea acelor interesaţi. 2)

Dacă sa renduit un curator fără ca. moştenirea să îi fost
vacantă, adecă când, de esemplu, ar fi esistat un moştenitor cunoscut,
actele sevârşite de acest curator, precum şi hotărîrile judecătoreşti pronunţate faţă cu dânsul nu vor fi oposabile moştenitoruiui,
pentru că tot ce sa făcut este radical nul. Moştenitorul va putea
deci să revendice

bunurile

de curator,

înstrăinate

fără

nică oaltă

formalitate, 2) şi fără ca cei de al treile să-i poată opune

buna

lor credință. )

Mai mult de cât atâta, renunțarea din partea acestui moștenitor n'ar face ca actele emanate de la curator sau hotărârile pronunțate față cu dânsul să fie oposabile acelor în drept care, prin
faptul acestei renunţări, ar fi chiemaţi la moştenire, căci renunțarea posterioară a moștenitorului nu împedică renduirea curatonu
rului de a fi avut loc în contra legei, atunci când moştenirea
era vacantă. 5)
Administraţiunea

curatorului.

Drepturile şi îndatoririle curatoruluă.
de toate
Art. 726.—Curatorul unei succesiuni vacante trebue înainte
şte
urmăre
și
ă
esercit
el
să constate printr'un inventar succesiunea;
sub
drepturile

ei; respunde

la cererile

făcute

în contra;

administrează

e in2) De câte ori curatorul se numeşte după cererea unei persoan
2.
(Art.
e.
necesar
sunt
teresate, conclusiile procurorului nu mai
1877.)
L. din 29 Octombrie.
Carr6-Chau2) Demolombe. XV. 425. Aubry et Rau. V. $641, p. 405.
bis.
3243
Quest.
998,
Art.
veau. Pr. Civ. T. VL (partea III)
Il)
(partea
II
D.
.
Toullier
417.
XV.
mbe.
Demolo
3) Laurent..X. 209.
şi
ului
curator
ea
396. Aubry et Rau. V. $ 642, p. 409. Rânduir

actele făcute de dânsul sunt deci neavenite faţă cu moștenitorul, prin

aplicaţia Art. 973, şi
rea, acestor acte.

moștenitorul nare

nevoe de a cere anula-

410. De:) Laurent. X. 209.—Contră. Aubry et Rau. V. $ 642, p.
|
396.
cit.
loco
D.
.
Toullier
417.
XV.
.
molombe
tecst
cit.
loco
Rau.
et
Aubry
5; Laurent. X. 409. Demolombe. XV. 419.
696.)

şi nota 25.—Contră. Mass6-Vergs. Il. p. 444, nota 4. (Arg, din A.

494

CODUL

UI.—TIT.

1.—CP. V.—S-a

numerariul

succesiunei,

CIVIL.—CRTE

îndatorirea de a

vărsa

IV —ART.

726, 727.

adunate

ca și sumele

din vândarea mobilelor şi a imobilelor, în casa de deposite şi consemna
țiuni, şi în fine, sub acea de a da socoteli. (Art. 111]. 391, 406, 540,
701 $-2, 897, 705, 727 C. C. Art. 145, 668 urm, 675, 677 urm. 681
704 Pr. Civ. L. din 8 August 1876 p. organ. casei de depuneri
urin.

şi consemnațiuni, Art, 813 0. Fr.)
Art. 727.—Disposiţiunile secţiunei III din acest cap asupra formelor
cerute pentru facerea inventarului, asupra modului de administrațiune
și asupra socotelelor ce eredele beneficiar este dator să dea, sunt înnumit

vacante,

714 urm.

(Art. 705,

vacante.

succesiunilor

datoritoare şi pentu curatorii

C. 0. Art. 814 C. Fr.)
Curatorul unei succesiuni

Art. 725,

conform

care ar primi însărcinarea cei s'a pus de tribunal) întră în eserciţiul funcțiunei sale, fară a mai presta jurământul la care era
obligat după Novela 72, Cap. 8, și fără a da nici o cauţiune pen-

garantarea gestiunei sale. 2)

tru

EI va trebui să proceadă de îndată la râdicarea peceţilor,
dacă ele au fost puse (Art. 668 urm. Pr. Civ.), şi la facerea ca- tagrafiei, dacă ea n'a fost făcută mai înainte (vedi supră, p. 318),

indatoririle
curatorului,

cum

după

prevede

Art.

espres

1000

tru că catagrafia este basa ori

legea

o impune

De aceea

administraţiuni.

posesiunea

trimeși în

acelor

procedura franceză, pen-

din

căref

averei

unui

absent

(Art. 111), epitropului (Art. 391)și usufructuarului. (Art. 540.)
Formele catagrafiei sunt acele prevădute pentru moștenitorul be-

neficiar. 2) (Art. 705, 727 C. C. Art. 674,675 Pr. Civ.)

»

“Curatorul ar putea deci să refuse acest mandat, ca și sindicul unui faliment. (Art. 731 Cod. Com. noi.) (Comp. Art. 1532 urm.) De- molombe.

Curatorul nu
dă

cauţiune.
Art. 718

”

XV.

427.:

.

Non obstat Art. 718 şi 727. Demolombe. XV. 433. Laurent. X. 196,
198. Aubry

et Rau.

V.$

642, p. 405,

nota

6.

Demante.

JL.

137

bis, IV. Ducaurroy. IL. 639.—Curatorul fiind însă mandatarul unor
persoane care nu Pau numit, ar fi trebuit ca el să asigure buna

inaplicabil
în specie.

sa, gestiune

prin

ales, la

noi, unde

trimeși în posesiunea

provisorie

o garanţie,

mai

el poate

primească banii direct de la debitorii moștenirei. Comp.

să

Art. 106

a averel

u-

C. C., după

care. acel

ministrare.

Vedi și Art. 734 din noul cod de comerţ, după care și

nui absent sunt ţinuţi de a asigura prin o cauţiune buna, lor adsindicul unui faliment
are drept la
un

salarii.

poate -fi supus.la dare

Curatorul se deosebeşte însă

Curatorul
-

de

de cauţiune.

moștenitorul” beneficiar

prin a-

- ceasta că el are drept la un salariă, chiar dacă hotărirea care l'a
numit ax păstra tăcerea în această privință, fiind că el administrează o avere străină în interesul creditorilor și legatarilor, pe
când moștenitorul beneficiar fiind proprietar, administrează lucrul

seu propriu. Art, 1532 şi 1534, după care mandatul este gratuit,
când nu s'a stipulat contrariul, nu sunt deci aplicabile în specie,
pentru că aceste teeste vorbesc de un mandat convenţional. Demolombe XV. 432. Aubry et Rau. V. $ 642, p. 408, tecst şi nota
20. Ducaurroy. Îl. 639. Armtz. Il. 1471. Laurent. X. 194. Comp. și
Art. 735 din noul cod de comerț, după care şi sindicul unui faliment are drept la o retribuţie pentru munca și ostenelele sale.
Î
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- DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 726, 727.

Curatorul represintă moștenirea în justiţie atât ca reclamant Puia
ie.
cât şi ca pârât, 1) putând chiar personal fi condamnat la cheltuintete
compromi
va
sa
culpa
prin
ori
câte
elele de instanţă, de
vesele administraţiunei sale. (Art. 145 Pr. Civ.) El administrează
averea de moștenire întocmai ca moștenitorul beneficiar, ?) fără ca
justiţia să poată modifica, întinderea puterilor sale conferite prin
Tot în puterea acestui princip, se decide că, de câte ori este Mandatul dat
vorba de mandatul de a pleda conferit unui avocat, se cuvine un m avocat

onorariii, chiar dacă el n'a fost anume stipulat. Pentru ca manda- princip eratul
fost
lat,
49.

dat unui avocat să fie gratuit,
espres stipulată. In caz când
el să apreciază de judecători.
Bulet. Cas. Sa I.pe 1877, p.12

trebue ca gratuitatea lui să fi:
onorariul n'a fost anume stipuCas. Rom. Dreptul pe 1875. No.
şi Bulet.pe 1878, p. 414. Comp.

tuit.

şi Troplong. Mandat. 163.

Din faptul că gestiunea curatorului nu este gratuită, vesultă că Curatorul
el nu va, respunde numai de greşelele sale cele grave, ca moșteni. respunde de
torul beneficiar (Axt. 715), ci și de acele uşoare, căci el trebue să Doosebire.

aducă in administraţiunea sa îngrijirea unui bun proprietar sau între curator
părinte de familie, întocmai ca şi epitropul. (Art, 390.) Demolombe. şi moşteni-

XV. 431.

195. Mourlon. II. 319. torul „bene-

Ducaurroy. Il. 639. Laurent. X.

Mareadâ. III. 274. Al. Degr€. Dreptul pe 1884. No. 30. Aubry
Rau. V. $ 642, p. 408. Demante. II. 137 bis, V.

et

care

moștenitorul care s'ar înfă') EI vepresintă deci în justiţie atât pe moștenirei,
cărora sunt 0po-

țoşa mai in urmă cât și pe creditorii
sabile toate hotărirele date faţa cu dânsul. Creditorii pot însă interveni în instanţa, angajată de curator pentru aşi ocroti drepturile

”)

lor. Laurent. X. 200. Demolombe. XV. 435, 444. Veţi şi supră, p. 398.

Acte de

Curatorul va face deci toate actele de administrație, precum sunt administrație,
intreruperea prescripției, luarea sau reînoirea unei inseripţii ipotecare,

punerea

in

intârziere,

acest

termen,

de întreținere,

reparaţiile

darea sau inchirierea imobilelor, însă pe un
ani,

căci, peste

închirierea

nu

timp numai
se mai

aren-

de cinci

consideră

ca

un act de administraţie. (Art, 427,534,1268,1419.) Vedi supră, p. 398. Actede
Curatorul nu va putea însă face nici un act de disposiţie, afară disposiție: 4
de vândarea mobilelor şi a imobilelor, nici chiar cu autorisarea,
justiţiei, intervenţiunea justiţiei nefiind admisă de lege de cât în

privinţa vândărei imobilelor. (Art. 703 Pr. Civ.) Laurent.X. 199.—
Contră. Demolombe.

ceeași

XV. 443. Toullier. D. II.(partea II)

controversă esistă și în privința

401. A-

moștenitorului beneficiar.

Vedi supră, p. 399.

Toate actele făcute de curator în limitele mandatului seu de Valabilitatea
simplu administrator vor fi respectate de moştenitorii care s'ar ivi sau nevala-

mai în urmă (analogie din Art. 406, 701 $ 2), pe când actele care telor făcute:
ar întrece peste acest mandat ar finule. (Art. 1546.) Laurent. X. de curator.
208. Demolombe. XV. 435, 436. Aubry et Rau. V. $ 642, p. 410.
Ducaurroy. Il. 814. Demante. III. 137 bis, II. Arntz. II. 1471. Marcade. II. 274. Mourlon. IL. 319.—Așa dar, la caz de vândarea unui
imobil

fâră formele

prescrise

pentru

moștenitorul

beneficiar,

acei

in drept vor putea să”l revendice de la cei de al treile dobânditori, cât timp prescripția nu s'a îndeplinit în favoarea lor, fără a
cere mai întăi anularea vândărei. Aubry et Rau. V. foco cit. nota 27.
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Incetarea

curatoriei.

CODUL

CIVIL.—OARTEA

726, 727.

UI.—TIT. 1.—CAP. V.—S-a. 1V.—ART.

lege (Laurent. X. 199. Demolombe. XV. 453), sub îndatorirea de
a da socotell la finele gestiunei sale, ) întocmai ca şi moştenitorul beneficiar. (Art. 714 urm. şi 727.)
Fuucţiunile curatorului încetează: 10 prin moarte, (Art. 917,
1552),

caz, socoteala

în care

da

se va

de

sei, dacă,

moştenitorii

ea ma fost dată de dânsul; 2" prin desărcinarea din aceste funcţiuni, şi chiar prin revocarea lui de cătră tribunal pentru rea
credință, incapacitate, sau negligenţă, după cererea părților interesate sau a ministerului public; 3" şi in fine, prin înfăţoşarea uîn care

nul moştenitor,

caz, socoteala

se va da, acestui moștenitor.

(Comp. Demolombe. XV. 465, 466. Laurent. X. 207.)
EI trebue să verse la casa de consemnaţii (L. din 8 Aug.
nilor la casa
ce s'au găsit la facerea inventarului, după
de consemna- 1876) nu numai banii
201), dar încă oră şi ce sumi ar încăsa
(X.
Laurent
susţine
ție. Deosebirecum
dela, codul
sumele adunate din vângarea 3) motoate
și
precum
în urmă, ?)
francez.

Vărsarea ba-

5)

Laurent.

207.— Contra.

X. 206,

XV. 462
Demolombe.

şi Aubry et

Rau. V. $ 642, p. 408, după care curatorul ar trebui să deie socotelile de câte ori i se vorcere, ceea ce mi se pare inadmisibil,
pentru că Art. 727 asimilează în totul pe curator cu moștenitorul
beneficiar, care nu dă socoteli de cât la finele gestiunel sale.
Vegi supră, p. 400, 408 şi 425 nota 2, în fine.
2) Vedi Demolombe. XV. 446. Chabot. Art. 813, No. 2. Comp. şi Art.
233 Cod. Com. vechiii.— Această părere este cu atât mal admisibilă la noi, cu cât testul

nostru

nu vorbește,

ca acel francez,

de

banii ce se găsesc în succesiune, ci de numerariul succesiunei. Cuvatorul

3

nu trebue

deci să păstreze

nici un

ban

la dânsul;

de a-

ceea, el a și fost scutit de darea cauțiunei. (Veţi supră, p. 424.)
Mobilele şi imobilele se vor vinde în formele prescrise pentru moştenitorul beneficiar. (Art. 681 urm. 716, 717, 727 C.C. și 704 Pr.
Civ.) Autorisarea justiţiei va fi deci necesară numai pentru vân-

darea imobilelor, nu însă şi pentru acea a mobilelor. (Art. 703
Pr. Civ.) Demolombe. XV. 439, 440. Ordonanţa de adjudeeare nu

este supusă recursului. Vegi înfră, esplie. Art. 736 $ 2.—Vândarea
sevârșită fără îndeplinirea formelor legale va fi nulă (Arntz. JI.
1471), pe când

ar fi validă
Deosebire

de la tecstul
francez.

vândarea

sevârşită

(vedi supră, p. 406),

de cătră moștenitorul

neîndeplinirea

beneficiar

formelor

consti-

tuind o renunțare tacită la beneficiul de inventar. (Art. 705 Pr. Civ.)
Trebue să observăm că legiuitorul nostru, nereproducând Art.

1000 din procedura franceză, nu obligă pe curator a vinde averea
mișcătoare, și vândarea mobilelor ca şi a imobilelor urmând a avea loc
cu formele prescrise pentru moștenitorul beneficiar, curatorul va
putea să le înfăţoșeze în natură, întocmai ca și moștenitorul beneficiar,
vespundând în asemene caz de depreciarea sau deteriorarea lor din

negligența

sa. (Art. 716

$ 2 C. C.) Cât pentru

bui să le vândă, ca și moștenitorul beneficiar,

imobile,

el va tre-

fiind că Art. 777,

la care ne trimete Art. 727, nui lasă facultatea de a le represinta,
în natură.—Creditorii ipotecari sau privilegiați vor putea cere plata
creanţel lor, ca și cum moştenirea ar fi fost acceptată sub beneficii
de inventar. Demol. XV. 451. Laurent.X. 201. Chabot, Art, 813,No. 4.

421

SUCCESIUNI. —ART. 726, 727.

DESPRE

bilelor şi a imobilelor, de unde resultă că el poate primi banii
direct de la debitorii moştenirei, ceea ce în Francia nu se admite
pentru

în genere,
cum

în loc

banii,

a se vărsa
după

că teestul

francez

că el trebue să facă

prevede

de a prevedea că el trebue să

tecstul nostru şi Art. 982

se esprimă

verse,

din codul Italian. !)

Plata crediCuratorul neputând însă să păstreze banii la dânsul şi fiind torilor şi a
r.
obligat ai depune imediat la casa de depuneri şi consemnații, nu legatarilo

poate

direct

plăti în mod

ci trebue

să

elibereze

tribunal, şi casa de

pe creditorii

mandate

defunctului,

de

urm. din noul cod de comerţ.)

Drepturile

Când o moştenire
la plata

legatarii

depuneri eliberează fie-căruia banii, după man-

datul seu. ?) (Comp. Art. 823

esclusiv

de

sau

plată ce se ordonanţează

creditorilor.

este vacantă, bunurile defunctului servesc

creditorilor

sei (Art. 1718), pentru

că neesistând

nici un moştenitor cunoscut, nu poate să fie conflict între creditorii defunctului şi creditorii personali ai moştenitorului. Oreditorii defunctului nu pot însă să urmărească direct averea de moştenire, fie pe cale de proprire (Art. 455 urm. Pr. Civ.), fie pe
altă cale, pentru că ei au de mandatar pe curator, care singur

este în drept a lichida averea de moştenire ?) şi a cărui revocare

se va putea cere de câte ori cl ra remânea în inacţiune. Creditorii și legatarii păstrează însă dreptul lor de urmărire individuală
contra moştenirei beneficiare. (Vegi supră, p. 398.)

[Să
==

Veqi Demolombe. XV. 447, 449, 450. Aubry et Rau. V. $ 642,p.
sin406. Mourlon. IL. 319. Arntz. II. 1470. Laurent (X. 201) este
nostru.
i
tecstulu
ea
soluţiun
francez
gurul autor care admite în dreptul
1471.
Demolombe. XV. 454. Laurent. X.202. Mourlon. Il. 319. Arntz. II.
Râpert.
şi
Vedi
48.
2.
90.
3) Laurent. X. 204. Curtea, din Paris, D. P.
D.
Dalloz. Succes. 1000.—Contră. Demolombe. XV. 457. C. Rouen.
a
anulare
e
provoac
să
însă
putea
va
nu
atorul
28.—Cur
2.
P. 53.
că
pentru
sei,
ilor
creditor
frauda
actelor ce defunctul ar fi făcut în
.
acţiunea pauliană aparţine numai creditorilor. (Art. 975.) Laurent
451.
5.
66.
P.
D.
y.
Chamber
din
Curtea
205.
X.

CODUL,

CIVIL—OCARTEA

CAPITOLUL

Despre

împărţire

L.—INDIVISIUNE.

1,—CAP. VI.—S-a

IIl.—TIT.

YI.

şi despre

SECȚIUNEA

raporturi. 1)

1.

Despre impărțirea suecesiunei.
Drepturile

Definiţie.

coproprietarilor sau comoştenitorilo»
în timpul indivisiunei.

Indivisiunea, părtășia sau devălmășia

Judivisiune.

III,

Cap.

13),

după

?)

(Cod.

cum

se esprimă

vechile

starea în care se găsesc

înainte de

împărțeală

Caragea, partea

noastre

legiuiri, este

coproprietarii a-

celuiaşi lucru. 5)

Când nu esistă de cât un singur moştenitor, nu esistă indivisiune, căcă el fiind proprietarul esclusiv al întregei averi de
moștenire, esercită imediat. toate drepturile alipite la proprietate,
plătind singur toate sarcinele. (Laurent. X. 212).
Pentru ca să esiste indivisiune, trebue să presupunem deci esistența mai multor comoştenitori sau coproprietatri, în care caz, se

Urmărirea
creanţelor de
moştenire.

ivesc mai multe dificultăţi, pentru că legea, din causa unei lacuni
regretabile, nu cuprinde nici o disposiţie în această privinţă. *)
Cu toate aceste, doctrina admite în Francia că fie care moştenitor indivis poate

să urmărească

partea sa, plata creanţelor
riile sunt
1)

de

drept

în

timpul

indivisiunei,

moştenirei, fiind că creanțele

împărţite

în virtutea

legei,

fără ca

pentru

și datosă

fie

Această rubrică este inesactă, căci capitolul de față nu se ocupă numai de relaţiunile respective dintre comoştenitori, ci şi de relaţiile moştenitorilor cu - cei de al treile, creditori sau legatari ai

defunctului. Avntz. []. 1472. Demol. XV. 470. Bonachi. III, p. 210,
2) Disposiţiile secţiunei de față se aplică în genere nu numai la toate
suceesiunile

legitime,

iregulare

şi testamentare,

dar încă

la ori ce

indivisiune sau coproprietate provenită din ori ce causă. De aceea,
Art. 1291 şi 1530 ne trimet la capitolul de față. Codul civil cuprinde
deci în această privinţă un viciii de clasificare. Comp. Demolombe.
XV. 471, 472. Laurent. X. 210, 211. Demante. IL. 138 bis. Du-

caurroy. Îl. 642, 648. Anntz. IL. 1472. Maread6. III. 279. Comp.și

Art. 110i,
1102, 1105
Cod. Calimach.

3)

Cas. Rom. Bulet. S* 1 pe 1875, p. 187.
„Unde proprietatea tot aceluiași lucru, sau tot aceluaiși drit se cuvine nedespărțit mai multor persoane, dice Art. 1101 din codul
Calimach (825 Austriac), acolo se alcătuește părtășie“; și Art. 1102
adaogă : „părtăşia, se întemeiază

pe întâmplare

de noroc,

pe lege,

pe arătarea. voinţei cel de pe urmă, sau pe tocmală.“—Acel care
pretinde un drept de comunitate, trebue, ca ori ce reclamant (Art.
1169), să dovedească pretenţia sa la caz de contestaţiune. (Art.
1105 Cod. Calimach (827 Austriac.)
5) Această lacună nu'şi are ființă în codul Calimach (Art. 1101-1149),
unde legiuitorul se ocupă în lung despre indivisiune, nici în Anteproiectul de revisuire a lui Laurent. (Art. 939 urm.)

DESPRE SUCCESIUNI.—INDIVISIUNE.

nevoe de împărțeală. ') (Argument
Se

admite, de asemenea, că

777

din Art.

fie care

499

şi 1060.)
poate, Revendicarea

comoșştenitori

din

de
de la cei de al treile, .în pro- imobilelor
cu toată indivisiunea, să revendice
moştenire.
,
pa
,

porţiune

cu

partea

sa ereditară,

fac parte din moş- Controversă.

imobilele care

tenire“ (Demolombe. XV. 481. Aubry et Rau. V. $ 620, p. 239),
însă această părere este inadmisibilă, pentru că moştenitorul a-

vând în asemenea caz numai un drept indivis asupra lucrului, care
drept dispare prin împărţeală, de câte ori imobilul nu cade în lotul seu, nu poate să ceară ca posesorul să delese lucrul asupra căruia

el nuare

proprietar indivis. *)

nici un drept esclusiv in calitate de

Fie care moștenitor

meze și să ipotece

sau

coproprietar

moştenirei

bunurile

poate

asupra

însă

să înstrăi- Instrăinarea

cărora el are un iei

drept indivis, după cum prevede Art. 1108 din codul Calimach %)
(829 Austriac), şi înstrăinarea sau ipoteca va fi validă sau nulă, după
cum imobilul înstrăinat sau ipotecat va cădea sau nu în lotul acestui
moştenitor. 4) (Comp. C. Lyon. Pand. Chron. T. III, partea II, p. 116.)

indivisă.

Cum se administrează averea de moştenire în timpul indivi- Administrarea averei

moştenire.
de lte,
- siunci? Legea fiind mută în această privinţă, ca şi în cele-la
Controversă.
avea
a
presupuși
respectiv
sunt
ii
comoştenitor
s'a emis părerea că
) Laurent. X. 213, 219. Ducaurroy. II. 648. Demolombe. XV. 480.
Aubry et Rau. V. $ 620, p. 239. Cas. Fr. D. P. 64. 1. 477. „Nomina inter heredes pro portionibus hereditariis, ercta cita sunto“,
dice legea celor 12 tabule. Vegi şi înfră, esplic Art. 774 urm.
2) Laurent X. 214 și Ante-proiect. III. p. 566. Mass6-Verge. Ii. p.
355, 356.—In tot timpul indivisiunei deci, acţiunile relative la
la Roproprietate nu pot fi esercitate de cât de toți comuniştii.—
mani, din contra, fie care

ceproprietar putea

să

acțiunile

esercite

care isvorese din proprietate: „Forum quoque, que sine înterilu
dividi non possunt, partem petere posse constat.“ (L. 35 $3. D. VI.1.
3; Acelaşi lucru era permis și la Romani. Vegi L. 3. Cod. Lib. 4.
Tit. 52 şi L. 7 $ 4. Dig. Lib. 20. Tit. 60.—Un coproprietar nu
putea, însă să constitue singur o altă servitute de cât usufructul,
pentru că aceste servituţi fiind indivisibile, nu admiteau o concesiune parţială.

„Unus

ex dominis

communium

cedium

servitutem

imponere non potest.* (L. 2. Dig. Lib. 8. Tit. 1.) In privința dreptului actual, vedi supră, p. 135, uota 2.
*)

X. 215

Laurent.

şi 403

urm.

Vegi

și Tom.

II a

lucrărei

noastre, Art, 494 Pr.

p. 435, în notă.—După Art. 494 Pr. Civ. şi 1825 C.C,, creditorii Civ. şi 1825
personali ai unui comoștenitor sau a unui asociat (v. Cas. Rom. 0-C. Contro-

Bulet SI
vândare

pe 1875, p. 187) nu pot să urmăreascăși să pună

partea indivisă

în

ce debitorul lor are în o universalitate de

bunuri, înainte de a provoca împărţeala, căci, pănă la acea împărțeală,
nu se ştie care este partea debitorului lor. In caz însă când indivisiunea
nu esistăde eâtîn privinţa, unuă singur imobil și când partea îndivisă
ce fie cate din coproprietari are în acel imobil este determinată, nu este
nică un motiv juridic pentru care partea indivisă ce debitorul cere în

acel imobil să nu poată fi vândută, înainte de eșirea din indivisiune.

Cas. Rom. Dreptul pe 1890. No. 64. C. din București. Dreptul pe 1882,
No. 61, pe 1884,No0.29 şi pe 1887, No. 25. Cas. Rom. $. unite. Bulet. pe
1878, p.437.—Contră. Curtea din Iaşi, in majoritate. Dreptul pe 1889,

No. 29. Trib. Iaşi, sub preşed. D-lui Criveţ. Dreptul pe 1890, No. 70.

1%
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CODUL

unii de la alții mandat pentru administrarea lucrului comun. ')
Acest princip adevărat în materie de societate, unde se poate dice
își dau

că asociaţii

un

administrare

de

respectiv

mandat

prin

contractul ce'l încheie (Art. 1491), nu mal e adevărat în materie de moștenire, unde nu esistă nici un contract, nici quasi-contract, şi unde nefiind consimțăment, nu poate.să fie nici mandat.
Fiind că sunt însă interese comune în joc, şi fiind că toţi moştenitorii au interes la conservarea averei de moştenire, toţi vor
putea să facă acte de conservare sau de administraţie provisorie,
însă pentru aceasta vor

trebui

să fie cu toții de acord,

pentru

că

o opunere numai din partea unuia ar împedica facerea actului, *)
de vreme ce Art. 737 lasă a se presupune că comoștenitorii trebue să'și deie socoteală unul altuia. *) -

Art 12,
Calimach.

5) Comp. D. P. 52. 1. 14 şi D. P. 67. 2. 61. Vegi și Art. 5, partea
3, cap. 13 din codul Caragea.
2) Aceasta este aplicaţiunea macsimel : „In re enim pari, potiorem causam esse prohibentis constat.“ (IL. 28, ab initio, Dig. Lib. 10. Tit. 3.)
In codul

Calimach,

ca și în vechiul

drept francez

(Lebrun. Suc-

ces. lib. IV, Cap. 1, No. 23), majoritatea glasurilor hotărea dacă
actul de administraţiune trebuea sau nu să se facă: „Stăpânirea
și ocârmuirea lucrului de părtăşie, dice Art. 1112 din codul Calimach (834 Austriac), se cuvine în deobşte tuturor partașilor; ear
la acele lucruri

Ant, 736 nu
pate aplica
peace,

ce privesc numai

ocârmuire, și fo-

cătră obicinuita

losurile capitalurilor de părtăşie, au putere glasurile cele mai multe,
care nu se numără aici după numărul persoanelor, ci după analogia cătimei părților.“ Minoritatea putea însă să ceară cauțiune sausă easă din părtăşie, dacă se propunea mari prefaceni pentru păstrare sau mal buna întrebuințare a capitalului de părtășie. (Art.
1113 Cod. Calimach. (834 Austriac.)
Art. 736 din codul actual a admis soluţia codului Calimach întun singur caz, pentru vândarea mobilelor în scop de a se plăti
datoriile, însă acest teest fiind escepțional nu poate fi întins la alte
casuri prin analogie, de unde resultă că, la caz de neînțelegere
între comoştenitori, nimene din ei nu va putea să administreze și

singurul mijloc ce le mai remâne este de a cere împărțeala. Laurent. X. 217.—Demolombe (XV. 485) ar voi de astă dată, ca și în

tot-deauna,

ca

să

tribunalele

care

decidă

bună şi mai folositoare pentru interesul
orândui

ce era admis

un ocârmuitor, ceea

este măsura

cea

mai

comun, și să poată chiar
codul

şi sub

Calimach

(1114, 1115 Cod. Calimach, 835, 836 Austriac.) Această părere este

însă

Dreptul Roman.

astădi

inadmisibilă,

pentru

că Judecătorii

nu

sunt

în drept

a impune voinţa lor coproprietarilor.
La Romani, unul din coproprietari nu putea să aducă nicl o
schimbare lucrului comun, fără consimțământul celorlalți coproprietari (ânvito altero) (L. 28, ab initio, Dig. Lib. 10. Tit. 3), însă fie care
putea să facă acte de conservare. ([.. 32, en medio. Dig. Lib. 39. Tit. 2.)
3) Comp. Art. 1109 din codul Calimach (830 Austriac.) „Nici unul din
părtași, dice Art. 7 din codul Caragea (partea III, cap. 13), nu poate
să facă vre-o

prefacere

fără

învoirea

tuturor,

ear de va face, e da-

tor paguba ce se va pricinui din acea prefacere.“
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Incetarea

indivisiunei.

Avt. 728.—Nimene nu poate fi obligat a remănea în indivisiune. Un
coerede poate ol când cere împărţeala suceesiunei, chiar când ar esista
convențiuni sau proibiţiuni contrarii.
Se poate face învoire pentru suspendarea divisiunei pe termen de
cinci anl. După trecerea acestui timp, învoirea se poate reînoi. (Art. 5,

1291, 1873, 1529,

593, 598, 729 urm. 777, 948, 966 urm. 1008, 1060,

CET.)
1530, 1825 C.C. A. 494, 691-701 Pr. Civ. A. 505 Cod. Com. nou. A. 815

Art. 729.—Divisiunea poate fi cerută chiar când unul sau mat mulți

din eredi au posedat părți
act de împărțeală,

1837, 1846 urm.

sau

separate din

succesiune,

dacă nu a fost un

dacă nu se poate opune prescripțiunea. (Art. 728,

1890 urm. C. O. Art. 816 C. Fr.)

Impărțeala sau divisiunea, pe care legiuitorul impropriu o Impărțeală,
numeşte câte o dată partaj (Art. 674), este actul care face să eniţiune.
inceteze indivisiunea, 1) determinând bunurile ce fie-care moștenitor sau coproprietar e presupus a avea direct încă de la defunct. (Art. 786.) In timpul indivisiunei, fie care coproprietar are
o fracțiune de proprietate asupra fie-cărei atome a lucrului co-

mun (totius corporis pro îndiviso pro parte dominium habere)
(L. 5 $ 15. Dig. Lib. 13 Tit. 6), fără a avea însă nici un drept
absolut asupra, vre unci părţi materiale a lucrului comun, pe când,
în urma

impărțelei,

fie-care

coproprietar

devine

absolut

stăpân

a

unel părți anume determinate din lucrul comun.
Astădi, ca şi altă dată, indivisiunea nu e vădută cu favoare
de cătră legiuitor, din causa dificultăţilor şi desordenelor la care
ea poate să deie naştere: Communio est mater pizarim. 2) De aceea,

Art.

728

prevede

că nimene

nu poate

a remâneca

fi obligat

în indivisiune, de unde resultă că fie care coproprietar 3) este în
drept a provoca împărțeala lucrului comun, 4) şi acestă disposiţie
') Îndivisiunea

mai

încetează

încă prin cesionarea

gratuită

sau one-

roasă a drepturilor unuia din coproprietari cătră altul, sau prin
cesionarea colectivă a tuturor coproprietarilor cătră o singură persoană,

ceea

ce se întâmplă

în caz de licitație.

2) Vegi și L.77 $ 20. Dig. Lib. 31, Îl, de legatis, unde se dice: „Discor|
“ dias propinquorum materia commumionis solet excitare.“
Cod.
505
Art
vândarea
care
după
comerţ,
de
cod
noul
din
505
Art.
însă
Vegi
3)
Comercial.
aibă
să
escepție
priu
şi
genere
în
cu licitaţie a unui vas nu poate
loc de cât după cererea unui număr de coproprietari representând
jumătatea proprietăţei vasului, sau cel puţin, o pătrime din această,
proprietate. .
4) „Şi puţini și unul singur din mulți împreună moștenitori, dice Art. Art. 1082
1082,

din codul

Calimach,

pot cere

împărţirea

căci

nimene nu

e

silit 5ă vemâe în tovărăsie fără voea sa. Legea oprește deci în-

divisiunea silită (în commaumnione vel societate nemo compellitur invitus detineri) (L. 5. Cod. Lib. 3. Tit, 37), nu însă şi indivisiunea
voluntară, căel, în tot timpul cât coproprietarii consimt, ei pot re-

cod, Cali-
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fiind de interes general şi de ordine publică, nu poate fi modificată prin convenţia părţilor.) (Art. 5 şi 728.)
|
Sechestrul
Jurisprudența noastră admite chiar că, odată cu cererea de ejudeciar.
Art. 1635. Şire din indivisiune, coproprietarii sunt în drept a cere rânduirea
urm. C. C. unui sechestru judeciar ?) (Art. 1632 C. C.), tribunalul fiind în
drept să încredinţeze acest sechestru unei persoane

aleasă de dânsul,

când părţile nu se învoesc asupra numirei ei. 5)
Custodele sau sechestrul rânduit în materie de succesiune,
când contestaţiile dintre moştenitori sunt de natură a întărdia lichidarea averei, are îndatorirea de a conserva şi dea administra
bunurile moştenirei. Dreptul de a administra nu atrage însă prin

')
)

mânea nedespărţiți. Demolombe. XV. 487. Laurent. X. 293. Curtea
din Rouen. D. P. 50. 2. 97.
i
Demolombe. XV. 487. Laurent. X. 228. Mourlon. Îl. 321. Maread6.
IL. 277. Bonachi. III. p. 214. Cas Fr. şi 0. Nancy. D.P. 67.1.
21. Comp. L. 14 $ 2. Dig. Lib. 10. Tit 3. și L. 5. Cod. Lib.83.
Tit. 37, precum și Art. 1073, L111 Cod. Calimach (832 Austriac.)
Cas. Rom., Curtea din București şi lași. Dreptul pe 1884. No. 48
- şi 71. Dreptul pe 1889, No. 72 şi pe 1890, No. 31. Comp
Rom. Bulet. S* L.pe 1883, p. 952. Vedi şi Laurent. XXVII.

şi Cas.
175.—

Contră. Trib. Ifov. Dreptul pe 1883. No. 62. Vedi înjră și nota 3.

Citarea părţilor. Controversă,

Curtea din Focșani a decis că acest sechestru poate fi admis
pe calea gracioasă, fără citarea părților (analogie din Art. 610,
614, 615 urm. Pr. Civ.) (vedi Dreptul pe 1881, No. 23), însă a"ceastă părere este,
care n'ar fi citate
prescrie Art. 1634;
averea din mânele

s'ar adresa unei

după noi, inadmisibilă: 10 pentru că părțile
n'a+ putea conveni asupra custodelui, după cum
şi 20 pentru că este cu neputinţă de a se lua
unei persoane după o simplă reclamaţie care

instanțe judecătorești.

decis, cu toate acestea,

că tribunalul

Curtea noastră supremă a

este suveran

apreciator

dacă

trebue sau nu să se citeze părțile, după gradul de urgenţă ce presintă cererea de sechestru. Bulet. S* I, pe 1881, p. 16 urm.
Darea, de
cauțiune.

De asemenea, acel care

cere

înfiinţarea unui

seschestru judeciar

'ar putea fi supus la darea de cauțiune conform Art. 614 Pr. Civ.,
după cum hotărise curtea din Bucureşti (Dreptul pe 1886, No.
58) și Cas. Rom. (Bulet. S= 1 pe 1881, p. 19), pentru că legea arătând în mod lămurit condiţiile cerute spre a se ordona un asemene sechestru (Art. 1632), nu prevede darea unei cauțiuni. Comp.
Art, 455 $ 2 şi 615 Pr. Civ., unde cauțiunea e lasată la apreciarea, tribunalului.

|

:) Cas. Rom. Bulet. S= 1 pe 1881, p. 16 şi Dreptul pe 1884, No.48.
—Trebue să mărturisim

însă că

chestrul judeciar poate sau

nu

cestiunea

să fie

de a se ști dacă se-

ordonat

asupra

averei de

moștenire, chiar când esistă proces de indivisiune, este cel puţin
îndoelnică. De aceea, mai toate decisiunile curților de apel date
asupra acestei cestiuni sunt pronunțate numai în majoritate.—Curtea din București a admis un sechestru judeciar, fără ca să esiste

acţiune în împărțeală, luând astfel administraţia din mânile moștenitorului beneficiar (Dreptul pe 1890 No. 10), soluţiune care mi
s'a părut inadmisibilă.
Vedi supră, p. 396, nota 1, în fine.
A
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sine facultatea de a închiriea imobilele moștenirei, dacă acest
drept wa fost admis de tribunal prin închierea care Pa rânduit
sau prin o hotărire posterioară. 1)
Regula după care nimene nu poate fi constrâns a remânea
în indivisiune

nu

însă de

se va aplica

cât

atunci

când

va esista

o comunitate sau o indivisiune de fapt, fără un scop comun și
fără voința părţilor. *)
Această, regulă fiind însă generală, se va aplica de câte ori
va esista o comunitate, și prin urmare, o indivisiune de fapt fără
_ consimțământul coproprietarilor şi fără un scop comun, ear împăr„ţeala se va putea cere, în asemene caz, de cătră toți aceia care au
nuda proprietate sau numai usufructul în comun. 5)
In regulă generală, împărțeala moștenirei sau a lucrului comun) poate fi cerută oră şi când,5) chiar în caz dea, esista con1) Comp. Cas. Fr. Pand. Pâriod.pe 1889, 1. p. 577. Vegi şi Curtea din
Rennes. Râpert. Dalloz. Depât, No. 216, nota 2.—Persoana însărcivată cu sechestrul judeciar nu va putea, nici chiar cu invoirea
justiţiei, să închirieze imobilele pe un timp mai lung de 5 ani, căci,
peste acest termen contractele de arendă sau de închiriere nu se
mai consideră ca acte de administraţie, ci ca acte de disposiţie.

1269 şi 1419.) Vedi

supră, p. 39%,

2) Părţile vor fi deci silite a remânea în indivisiune

și Art, 728 nu

(Art. 427,

454, 534, 1268,

425, nota 2 şi Tom. II al lucrărei noastre, p. 154 şi 181.
va, -fi aplicabil de câte

va fi voluntară și va fi fost

ori comunitatea

stipulată întrun scop comun sau pentru un timp determinat, cum,
de esemplu, întrun contract de căsătorie (Art. 1287 urm.), sau
într'o societate (comp. Art. 1502, 1593-$ 1 şi 2, 1529), pentru că
asociaţiunea n'ar mai fi cu putință dacă asociaţii ar putea în fie
care moment să ceară iîmpărţeala bunurilor indivise. Laurent. X.
233 urm. Marcadâ. IL. 279. Demante. III. 139 bis, IV. „Dacăun
părtaş s'a îndatorit a urma părtășia, dice Ant. 1110 din codul
Calimach (831 Austriac), nu poate să se lepede de ea mai înainte
de termenul hotărît.* —Comp. Art. 598 care autorisă stabilirea

silită a. comunităței unui

zid. Vedi şi Art. 593.

2) Demolombe. XV. 488, 489. Arntz. Il. 1473. Laurent. X. 229 urm.
Iatre nudul proprietar şi usufructuar nu esistă însă indivisiune, Nu esistă indupă cum greșit susține Proudhon (Usufr. Î. 7.), pentru că luerul divisiune în-

supus usufructului este în același timp

obiectul a două drepturi e

reale deosebite, dreptul real al nudului proprietar și dreptul real dul proprietar.
al usufructuarului. Laurent. X. 232. Demolombe. XV. 490. Comp.

Cas, Fr. şi Curtea din Angers. D. P. 71. 1. 170. D. P. 72. 5. 458.
D. P. 78. 1. 145. D. P.83.

2. 4. D.

P. 89.

1. 53 şi 2.

113. Vedi

şi Tom. II al lucrărei noastre, p. 543, nota 2.
*) La Romani, acţiunea, în împărţeală a unor obiecte privite în mod
individual se numea actio communi dividundo, ear acţiunea, în împărţeală a unei universalități juridice, precum este o moştenire,
se numea actio familie erciscunde.

5) Dreptul de a eși din indivisiune este într'adevăr imprescriptibil cât Impreseriptimp ține indivisiunea și poate fi esercitat ori şi când, chiar după Mana
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434

venţiuni contrarii din partea coproprietarilor sau proibiţiuni din
partea, testatorulai ori a dăruitorului. î) „Toţi părtașii, dice Art.
10 din codul Caragea, partea III, cap. 13, sunt datoră să îm-

partă lucrul cel de avalma când unul va vrea, și de sau tocmit

ma

Casură în caîn Tr

înainte să nu să împarță nică o dată.“

Acţiunea în împărţeală fiind, după cât am vădut maă sus, impres-

criptibilă, în tot timpul indivisiunei, împărțeala se poate cere chiar

res. CANd unul sau mai mulţi din comoştenitori sau toţi comoștenitorii,
dedeală
evine prescriptiilă..în loc de a poseda la un loc cu ceilalți comoștenitori, au posedat ?)
Art. 729.

30 de ani, pentru că altfel acei care

în in-

30 de ani

ar poseda

disiune ar deveni proprietari esclusivi, ceca ce este inadmisibil,
de vreme ce o posesiune indivisă nu poate să conducă la o proprietate divisă. Arntz. II. 1476. Laurent. X. 260. Demolombe.
523.

Vedi

însă p. 435, casurile în care

dice Art.

1944

din

XV.

acțiunea în împărțeală

devine preseriptibilă. „Iindatorirea de împărțire sau stălpire a hotarelor unui lucru de tovărășie nu se stânge prin prescripţie“,
Dacă împăr-

Austriac.)

(1481

Calimach

codul

ţeala nu este cu putință, se va, avea recurs la licitaţie, care este
tot-deauna posibilă. (Art. 736 $ 2 şi 1388.) Impărțeala «nu se va
putea însă cere înlăuntrul

date

termenelor

pentru

moștenitorului

a delibera și a face inventar. (Art. 706, 708.) Laurent. IX. 265.
Demolombe. XIV. 273. Vedi şi supră, p. 307, teest şi nota 3.

") Laurent. X. 228. Ducaurroy. Îl. 649. Curtea Metz. D. P. 56, 2. 204.
Vedi

însă escepțiunea admisă prin Art. 728 $ 2.—Condiţiunea
vecinic în

să remâe

moștenitorii

indivisiune

(4. 70.

est.

coitio

socielas în elermum

„Nulla

urm.)

ca

nulă şi, ca

(Art. 1008. Vedi și Art. 948

atare, ar desființa însăşi convenţiunea.

$ 4 şi 966

ar fi deci

Dig. Lib. 17. Tit. 2.) „Nică o tovărășie nu se alcătueșie deapururea, ci pănă

Impărţeala
folosinţei.

Deosebire

francez,

e

la un termen

hotării,

dice

Art.

1073

din

codul

Cali-

mach. Vedi și Art. 1111 din același cod (832 Austriac), unde se
dice: „Indatorirea cătră o necurmată părtășie mu are loc.“ —Ce trebue să decidem în caz când condiţia de a remânea vecinic în indivisiune ar figura într'un testament? Vedi înfră, p. 437 notala fine.
2) 'Tecstul francez presupune că unul din moștenitori s'a folosit de o
parte din averea de moştenire, în puterea împărțălei folosinţei nu-

maă, ceea ce se numeşte partage provisionnel,pe când tecstul nostru presupune

împărțeala

definitivă a proprietăței.

aci nu re-

De

sultă însă că comoștenitorii n'ar puteași la noi să împartă numai

folosinţa, lăsând proprietatea, neatinsă, căci nimic nu s'ar opune la

o asemene convenţiune.

(Vegi Art. 1079 din codul Calimach care

prevede că se pot împărţi şi veniturile.) Această
produce

efectele

sale numai

în

conferită copărtaşilor, şi

ror folosință a fost

raporta de moștenitori,

împărțeala

în tot-deauna fi cerută,

dacă ea

legal prevădut

de

privința fructelor

Art.

împărțeală își va,
bunurilor

care nu se

definitivă a proprietăței

termenului

728. In caz

hotărit

de

putând

n'a fost suspendată pe termenul
de a esista o asemene suspen-

“siune, împărțeala proprietăței nu va putea fi cerută de
espirarea

a că-

vor mai

părți, care

de 5 ani. (Art. 728 $ 2.) Laurent. X. 274.

nu

poate

fi

cât după
mai lung

In cât priveşte capacitatea de a procede lu împărțeala folosin-
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un timp oare care în mod separat și în deosebi o parte ') din
averea de moștenire, dacă n'a esistat o împărțeală definitivă şi
validă, ?) sau o posesiune de 30 de ani cu titlul de proprietar
este controversată

ţei,-cestiunea

în Francia : unii cer, şi cu

drept

cuvânt, pare-mi-se, aceeaşi capacitate ca şi pentru împărțeala definitivă a proprietăţei (Laurent. V. 78 şi X. 272), ceea ce se vede
formal admis prin Art. 947 din Ante-proiectul de revisuire, ear
alții susțin că epitropul şi minorul emancipat au capacitatea de
a procede singurila împărţeala folosinţei. (Duranton. VII. 106. Du|
caurroy. IL. 679. Demante. III. 170 bis, Il.)
codul .Calişi
admite
o
care
pe
folosinţei,
împărțeala
Dar, dacă

mac, pentru sprevrâsnici (Art. 1079), poate să aibă loc prin 0 anume convenţiune, legea noastră nu cunoaşte împărțeala legală a

Impărțeala
legală a folosinţei.

- folosinţei (le partage provisionnel legal), căci toate tecstele franceze

după care împărţeala definitivă nulă pentru neîndeplinirea formelor legale se consideră ca o împărțeală a: folosinţei au fost, unele

chiar eliminate (Art. 818

modificate (Art. 466, 840 îr.), ear altele
fr.) (vedi Tom. IL. p. 207, nota

soluțiune

1, în fine),

admisă

atât

de codul Italian, cât şi de acel Olandez. (Art. 1115.) Cu toate acestea, Dl. Sand. Nănoveanu (Pr. Civ. p. 1328), neobservând modificările aduse de legiuitorul nostru atât Art. 466 cât şi Art. 840
fr. (412 şi 749 0. Rom.), susține că împărțeala făcută în numele
incapabililor, fără îndeplinirea formelor legale, ar avea un caracter
provisor, pe

când

asemene

este, la noi, în toate casurile,

împarțeală

nelegală, și prin urmare, anulabilă. (Art. 412, 749 şi 1166.):
Deşi tecstul Art. 729 presupune că unul sau mai mulți comoștenitoii au: posedat o parte sau părți din averea de moștenire, totuși
soluţiunea

va fi aceeași, şi prin urmare, prescripţia va avea loc, dacă

unul sau mai mulți din

cu titlul de

ar fi posedat

comoștenitori

proprietar nu numai parte, ci și averea întreagă de moștenire, căci
tecstul nu este restrictiv, și preseripția este admisibilă în toate casurile care se pot înfăţoșa. Laurent. X. 267 şi Ante-proiect, III.
p. 572. Demolombe. XV. 543, 544. Ducaurroy. Îl. 652. Demante.
III. 140 bis, V. Faptul posesiunel se va putea în tot-deauna dovedi cu marturi. (Art. 1198.) Demolombe. XV. 528..

împărțeală a folosinţei
: Demolombe. XV. 517. Laurent. X. 263.—0.
definitivă, pentru că împărnumai n'ar' face obstacol la împărțeala,

țeala folosinţei dovedeşte tocmai că proprietatea a remas în indivisiune. Vedi supră, p. 434, nota 2.—Impărțeala anterioarăva. trebui
să fie validă pentru a împedeca cererea unei alte împărțeli. De-

| molombe.

XV.

518.

Durantorn. VII. 88.

Tecstul nostru, ca şi acel francez, vorbeşte de un act de împărțeală, de unde unii au dedus că impărțeala nu va putea fi dovedită de cât prin un act scris. Această părere este însă inadmisibilă, după cum vom vedea
suri, cuvântul act însemnează

mai la vale, căci, deși în unele caînscrisul care constată un fapt ju-

„ridic (instrumentum probationis), precum, de esemplu
întăia a Art. 689, cuvântul act însemnează aci, ca și în
însuşi faptul juridic, adecă împărțeala. Legiuitorul a
să dică că împărțeala nu se mai poate cere după ce
“cut,.

precum

dinduse

la

prevede

stângerea

formal

Art.

985

din

acțiunei în împărțeală,

codul

ear

în partea
Art. 791,
voit deci
ea s'a fă-

Italian,

nu

la

gân-

modul

Inţălesul cu“vântului act.
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729.

(Art. 1890),:) soluţiune care era admisă și la Romani. (V. L. 30.
Dig. Lib. 10. Tit. 3. L. 8. Cod. Lib. 3. Tit. 38 şi DL. 1 $ 1, în medio. Cod. Lib. 7. Tit. 40, de annali exceptione etc.)
Această posesiune separată a moștenitorului nu'l scuteşte de
obligaţia de a suferi împărţeala, fiind că ea este o posesiune de
comunist, ceea ce implică indivisiunea moștenirei. Pentru ca prescripția să înceapă a curge trebue ca posesiunea de comunist să
înceteze spre a face loc unei posesiuni cu titlu de proprietar,
şi când

separată

posesiune

această

cu titlu de proprietara ţinut 30

și ea nu

este stânsă cu desevârşire

de ani, acţiunea în împărțeală

acela
mai poate fi esercitată nici de ceilalți coproprietari, nică de
ani.?)
care a posedat în deosebi o parte din avere timp de 30 de

Prescripția nu se întemeiează pe presumţiunea că a esistato
împărțeală a căror urme s'a şters, după cum susține Pothier
(Succes. Cap. IV. Art. 1 $ 1, în fine), ci pe împrejurarea că moștenitorii au perdut prin prescripţie ori ce drept asupra fracţiunei
esclusiv posedată de comoştenitorul lor. (Marcade. III. 281.)
ei de probaţiune, în privinţa căruia se va aplica dreptul comun.
Laurent. X. 262. Mourlon. II. 326. Arntz. IL 1476, Demante. JL.
140 bis, |. Demolombe.

XV.

521.

Bonachi.

III.p. 217.—Contră.

Bonnier. Preuves. |. 181. Ducaurroy. IL. 650 şi autorităţile citate
infră, la esplic. Art. 730 $ 1, unde se discută mai pe larg contro-

versa.—-In privința deosebitelor sensuri ce are cuvântul acţ, vedi
Art. 689, 690(supră, p. 310. nota 2), 711, 791, 971, 975 C. C. etc.

Ar. 1909inaplicabil în
specie

:) Laurent. X. 265. Mareade, II. 281. Această prescripţie nu poate
să ție 10 ani, fiind că moștenitorul n'are nici un titlu. (Art. 1895.)
Laurent. X. loco cit. Ducaurroy. Il. 651. Demolombe. XV. 529. Demamnte. III. 140 bis, VI. Mareade. III. 281.
Prescripţia, va fi de 30 de ani, chiar dacă averea de moștenire
ar fi mobiliară, Art. 1909 nefiind aplicabil în specie. Laurent, X.
265. Marcadă. INI. 281. Demolombe. XV. 531. Ducaniroy. Il. 653.

—Contră. Delvincourt. Vedi şi Duranton. VII. 96.

Această prescripţie va fi supusă suspendărei şi intreruperei conform dreptului comun. (Art. 1863 urm. 1874 um.) Laurent. X.
266. Demolombe. XV. 535, 536. Demante. III. 140 bis, VI.
Prescripţia va începe a curge din giua în care moștenitorul a
început a stăpâni lucrul comun ca singur și deplin proprietar
(pro suo), ca și cum sar fi făcut împărţeala. Laurent. X. 266. Demolombe. XV. 530. Marcad6. IL. 282. Bonachi. II. p. 218,

2)

Demolombe.

XV.

Demante.

538.

III. 140

bis, IV.

Duranton.

VII.

90.—Oontră. Maread6. IL. 283, după care acel care a posedat
în deosebi o pante din avere 30 de ani ar putea cere împărțeala, având în tot-deauna facultatea de a renunţa la efectele prescripțiunei

dobândită

siune prin

mijlocul

de

dânsul.

Dacă

sar

admite

însă că

acest

moştenitor ar putea să ceară împărțeala obiectelor remase ne- “
divise, el nu va fi ţinut a raporta obiectele sustrase din indivipreseripțiunei,

căci el

n'ar putea

fi

obligat a

vaporta lucrurile devenite proprietatea sa. Laurent. X. 269. Aubry et
„Rau. V. $ 622, nota 12.— Contrâ.— Marea. III. 283. Demol. XV. 537,
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achi- Proseripţie
Această prescripţie fiind întemeiată pe posesiune este
e la prositivă, de unde resultă că posesiunea, pentru a conduc
, neturprietatea esclusivă, va trebui să fie continuă, neîntreruptă
Courm.)
1847
(Art.
etar.
propri
burată, publică şi sub nume de
puva
pţia,
prescri
nit
îndepli
moştenitorul,în favoarea căruia s'a
împărîn
at
acţion
fi
va
tea, deci so opue cu succes de câte ori
dice că
țeală de ceilalți comoştenitori. In acest sens se poate
prescripţia este liberatorie. (Laurent. X. 265.)
eaTot astfel, el va putea să opue unei asemene acţiuni împărț
ar fi fost
la anterioară care ar fi avut loc, dacă acea împărţeală
însă definitivă şi validă. (Vegi supră, p. 435, nota 2.)
Deşi

în princip

nimene

nu

poate

remânea

fi silit a

în indi- Suspendarea

Art.
visiune, şi împărțeala poate fi cerută ori și când, cu toate aces-p Escepţie.
72882.
tea, prin

escepţie, ')

toţi

coproprietarii

pot să hotărească

prin

t, în unele Justificarea
') Regula generală stabilită de Art. 728 poate, cu adevăra
privat, acestei esacelui
şi
cât
public,
ului
interes
casuri, să fie contrarie atât
iu- cepțiuni.
indivis
căci, câte odată poate să fie folositor de a se suspenda

nea, când, de esemplu,
tea unui comoșştenitor,

se așteaptă sferşitul unui proces, majoritareîntoarcerea unui absent, trecerea unei

e era
crise politice sau comerciale etc.; de aceea, asemene escepţi
pre3,
Tit.
10.
Lib.
Dig.
3.
şi
2
admisă şi la Romani. Vedi L. 14$
1.
nota
434,
p.
supră,
citate
ch
Calima
Cod.
1110
1075,
cum şi Axt.
Dăruitorul
mult)
cel
ani
(5
inat
determ
Suspendarea indivisiunei pe un timp
testatorul
î
eso
însă
fiind
ilor
enitor
comoșt
tuturor
a
pot
oprin o anume convenție
p
alte
la
întinsă
fi
ri impărcepțiune, este de strictă interpretare şi nu poate
n'ar putea să ţeala pe un
casuri, de unde resultă că testatorul sau dăruitorul
de 5 ani. timp ori cât
scurt
mai
termen
un
pe
chiar
nici
oprească indivisiunea,
„de scurt.

n. Il.
Meslin. Repert. Partage, $ 1. Chabot. Art. 815, No. 2. Mourlo
bis II, Controversă.
139
III.
e.
Demant
243.
X.
.
324. Ducaurtoy. IL. 649. Laurent
277.
e. INI.
Mass6-Verg6. Îl. p. 73, nota 19. Arntz. TI, 1475. Maread
1.— Contră,
nota
434,
p.
C. Metz. D. P.56.2.204. Vedi şi supră,
Duranton.
245.
p.
622,
$
V.
Rau.
et
Aubry
Demolombe. XV. 511.
din urmă
ă
Aceast
a.
nota
405,
II)
(partea
D.]l
r
Toullie
80.
VIL.
cu samă
mai
iează
înteme
se
ce
părere este însă inadmisibilă, ca una
Comp. |
ate.
autorit
ce
ori
de
noi
la
lipsit
,
francez
pe vechiul drept
nd
admiţi
,
princip
Art, 984 in codul Italian care consacră același
o
prin
orilor
judecăt
timp
același
în
însă “o escepţie şi permițând
iunea,
proibiţ
toată
cu
eala
împărț
ordona,
a
de
e
escepţi
escepţie la
testatorului.
va pre- Anularea
Ce se va întâmpla însă când dăruitorul sau testatorul
ei.
Dona- donațiun
lor?
Art. 1008.
vedea asemene clause în donațiunea, sau testamentul
va

_ ţiunea fiind un contract,

nu mai

remâne

nici o îndoeală

fi nulă. (Art. 1008.) (Trib. Prahova. Dreptul
Cât pentru testamente, cestiunea este viu
semene controversă provine în dreptul nostru
vei Art. 900 francez, după care condiţiunile

că ea

pe 1889, No. 38.)
controversată, și a- Anularea
din causa elimină-testamentului.
contrarii legilor sau Art 900 C.

ci se CON-1a noi. Conbunilor moravuri nu anulează donaţiunile și testamentele, Stefăne
troversă,
scu
sideră

ca nescrise, conform teoriei Sabinienilor.

D]. C. C.

(Dreptul
(Dreptul pe 1879, No. 12), tribunalul de Iifov şi de Prahova
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1.—0AP.
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1.—-ART. 728, $ 2.

anume convenţie, fie chiar şi verbală, !) ca indivisiunea să remâe în
suspensie
convenției.

cel mult

pe un timp

de cincă ani. ?)

reînoită 5)

Această convenție va putea fi

Reinoirea

pe un

sau

termen

mai

scurt, însă

reînoirea

încă pe cincă ani,

nu va

să aibă

putea

loc de cât după espirarea primului termen, căci, dacă ea ar putea să aibă loc după trei sau patru ani, indivisiunea ar ţinea mai
mult de cinci ani, ear nu 5, după cum voește legiuitorul.4)
Convenţia de
O asemene convenţiune nu este însă oposabilă celor de al
iodivisic nu
este oposa- treile (Art. 973), de esemplu, creditorilor moștenitorilor, fie ei ipobilă credito- ţecari sau chirografari, anteriori sau posteriori convenţiunei de
rilor. Controversă.

indivisiune,

căci ei având

dreptul

de

a provoca

împărțeala

(Art.

pe 1876, No. 29 și pe 1889, No. 38 și 82), precum şi curtea din Bucureşti (Dreptul pe 1881, No. 59) se pronunţă pentru nulitatea, testamentului,

ear Dl. Al. Degrea (Dreptul pe 1884, No.

45 şi pe 1890,

No. 7) şi Curtea din Focşani (Dreptul pe 1884, No. 22), pentru
validitatea, lui, admiţind şi la noi soluțiunea dreptului francez.
Comp. și G. P. Petrescu. Zestamente, p. 365. Noi am semnalat numai de o cam dată această controversă, reservându-ne dreptul de
a reveni asupra ei mai tărdiii, la titlul următor.

') Demolombe. XV. 504.—OContră. Chabot. Art. 815. No. 7 şi Vazeille
Termenul
poate fi mai
“scurt de 5
ani.

(Art. 816. No. 21), după care convenţia ar trebui neapărat să fie scrisă.

)

Nimic mar împedica însă pe părţi
de a hotări un termen mai
scurt, pentru că scopul legei este ca el să nu poată fi mai lung,

nu însă și mai scurt. Termenul care ar fi mai lung va fi deci redus la 5 ani. (Analogie din Art. 978 şi 1373.) Demolombe. XV.
501. Mass6-Verg. IL. p. 73, nota 20. Ducaurroy. IL. 649. Mourlon.
Il. 322. Laurent. X. 239. Arntz. II. 1474. Marcad6. III, 278.
Şi la Romani, se putea suspenda împărțeala pe un timp determinat, întră certum tempus, fără a. se hotări însă nici un termen,
ca, și în codul Calimach (Art. 1073, 1110 şi 831 Cod. Austriac.) „5

Dreptul Roman şi dreptul vechii.

conveniat, ne omnino

Convenţia
prin care nu

suspendărei

se determină
termenul de
suspendare

pactum

nullas vires

indivisiunci,

convenţia

va fi nulă şi împărțeala

va pu-

tea fi cerută de îndată. Demolombe. XV. 502. Laurent. X. 240.
Aubry et Rau. V. $ 622, nota 3. Arntz. II. 1474. Mourton. Il. 322.
Trib. Paris. D. P. 49. 3. 76. Vedi şi supră, p. 434, nota 1.—Contră. Mass6-Verg6. II. p. 73, nota, 20, după care asemene convenţie
ar obliga pe părți timp de 5 ani. dem Cas. Fr. Râpert. Dalloz.
Succes. 1508, nota 1 și curtea din Lyon. Dev. Sirey. 76. 2. 68.

e nulă. Controversă,

Art. 1974.

divisio fiat, urjusmodi

habere, manifestissiinum est. Sin autem intra certum tempus,
quod etiam ipsius rei qualitati prodest, valet.“ (L, 14 $ 2. Dig.
Lib. 10. Tit. 3.) Vedi şi [. 5. Cod. Lib. 3. Tit. 37.
Astădi, dacă părțile n'ar determina prin convenţia lor termenul

:)

După Art. 1374, termenul
nu se mai poate prelungi

)

Mareade. III. 278.—Dacă

convenţia ar fi reînoită în cursul primei

convențiuni,

de

noul

termen

de rescumpărare o dată hotărît de părți,
nici de ele însăși, nici de judecători.
5

ani

va curge

din diua

de cânda

fost stipulat,
ear nu din diua espirărei vechei convențiuni, pentru că
împărțeala nu poate fi în suspensie de cât timp de 5 ani. Marcad€.
loco cit. Laurent. X. 241. Demolombe. XV. 499, 500. Demante. Il.
139 bis, III. Toullier. D. II (partea II) 406. Aubry et Rau. V. $
622, nota 4. Mourl. IL. 323.—Vegi însă Mass6-Verge. II. p. 362, n. 4.
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C. C. şi 494 Pr. Civ.), părţile nu le pot râdica acest drept

1825

|

prin convenţia lor. 1)

sta în judecată

Capacitatea necesară pentru a putea
în împărţeală.

Art. 749.—Impărţirile

făcute conform cu regulele mai sus prescrise, ?)

esau de tutori cu autorisațiunea consiliului de familie, sau de minoră
defisunt
or
absenţil
numele
în
sau
lor,
mancipați asistați de curatorii
952, 1166
mitive. 3) „(Art. 99, 119, 390, 409, 411], 49", 450, 454, 1417, 951,

C. Art. 840 C. Fr.)

Impărţeala ne mai fiind astădi translativă de proprietate, după
cum era altă dată la Romani şi în codul Calimach (Art. 1092),
ca
ci numai declarativă de drepturi (Art. 786), nu mal este nevoe
a.
înstrăin
a
de
atea
acel care esercită asemene acţiune să aibă capacit
Capacitate
Impărţeala fiind însă un act de o natură specială, şi persoa- specială,
nele care vor voi să esercite acțiunea vor trebui să aibă o ca|
pacitate specială, singura capacitate de a administra nefiind suficientă.
ri
Moştenito
Astfel, moştenitorul minor sau interdis (Art. 454) va fi „rea- intergiși.
presintat în acţiunea în împărţeală de epitropul seu, care va

vea nevoe de autorisarea sfatului de

1 Laurent. X. 242. Mass6-Vergâ. Il. p.
„815,

No.

9. Cu

toate

diversele opiniuni

„V.

8 622, p. 245,

în

acestea,

408,409,
tru
familie *) nu numai penArt.
410,454, 47,
749.
362,

cestiunea

Demolombe.

XY.

este

Chabot.

Art.

controversată.

Vedi

5.

nota

509 şi în

|

Aubry et Rau.

chiar eman2) Dacă între moştenitori, unii sunt interdiși, minori, fie
între
înțeleg
se
nu
ei
majori,
cipați, absenți, sau, dacă toți fiind
(Ast,
justiție.
prin
cât
de
loc
aibă
să
poate
nu
dânșii, împărțeala

733 şi 747.)

pre- Art. 1166.
Dacă împărţeala s'a făcut cu observarea tuturor formelor
majotimpul
scrise de lege, ea este ca şi cum ar fi avut loc în
(Art. 1166.) Dacă însă formevităţei sau înaintea, interdicțiunei.
nu are tărie legiuită, nu e
ala
împirţe
păzite,
le legale n'au fost

ar fi
definitivă, după cum se esprimă Ant. 749, cu toate că minorul
ea
asemen
francez,
codul
In
drept.
în
fost represintat de persoana
e
(partag
ei
folosinţ
privinţa
în
numai
însă
validă,
împărţeala este
2.
nota
434,
p.
supră,
Vegi
- provisionmel legal.) (Art. 840. fe. în fine.)
nesunt
sau
411,
Art.
esprimă
se
cum
după
3) Adecă, au tărie legiuită,
h. Custrămutate, după cum se esprimă Art. 1100 din codul Calimac
vântul

definitiv care, în tecstul francez,

este

opus

cuvântului

pro-

“pisionnel, este deci răi tradus.
pe Deosebire
'Pecstul corespundător francez (840) mai are încă un alineat,
la tecstul
con-de
se
ala
împărţe
că
dice
se
care
care noi nu Pam reprodus, în
francez.
ei)
folosinţ
privinţa
în
numai
validă
(adecă
onelă
sideră ca provisi
avem deci
dacă nu s'au observat regulele prescrise de lege. Noi nu
Vedi
ională.
convenţ
acea
numai
ci
legală,
impărţeala provisionelă
434.
p.
la
de
2
nota
în
435,
p.
_supră,
ala să fie
'4) Lipsa autorisărel sfatului de familie ar face ca împărţe
de față,
casul
în
lucra
a
de
a
calitate
nare
l
nulă, pentru că epitropu
216.
X.
.
Laurent
re.
autorisa
anume
o
fâră
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a porni o acţiune
dar

și pentru

în iîmpărțeală

a apăra

relativă la imobile

pe

minor

în contra

pe

minor

ca pârit

(Art. 408),

unei asemene

acțiuni.

(Art. 408, 409.) Epitropul mai este încă obligat a consulta consiliul de familie în privința mijloacelor de apărare. ') (Art. 410.)
e
Epitropul nu va ave însă nevoe de nici o autorisare pentru
mobiliară. 4 provoca împărțeala unei averi mobiliare (Art. 390 şi 408),
ci
numai

pentru

a apăra

acţiuni. ?) (Art. 409.)

Acest sistem

în contra ânei asemene

este însă tot ce este mal ne-

logic şi aș putea dice chiar mai absurd.)

amnărieală
Pentru a îndrepta, inconsecinţele legei noastre, care sunt prea
sitatea inter-Dătătoare la ochi, curtea din București s'a credut în drept
a devenirei conscide că autorisarea consiliului de familie este neapărată epitropu
de familie. Lui numai când este vorba de facerea unei împărțeli voluntare,
nu
însă și în casul când impărțeala este ordonată de justiție (Dreptul pe 1888, No. 39), insă această decisiune cu drept cuvânt a
fost casată,

pentru

că împărțeala

de

bună

voe

este

absolut

in-.

terdisă în privinţa minorilor, fie vorba de avere mobilă sau imobilă. $) (Art. 411 şi 747.)
RepresintaPănă acum am vorbit numai de epitrop; ce trebue să deci-

lui de cătză dem în privinţa tatălui administrator
tatăl admi- (Art,

343)?

Cestiunea,

este

legal în timpul

controversată,

însă

mi

căsătoriei

se pare,

cu

piele toate acestea, că tatăl va putea să represinte într'o acţiune în îmversă. . părțeală pe copilul seu minor, fie ca reclamant, fie ca
pârit, fără
nică o autorisare, pentru că a împărţi nu va să dlică a înstrăi
na. 5)
?) Vegi Tom. IL. p. 207. Comp. și Tribunalul Iași, Dreptul pe 1884,
No. 20.—Epitropul n'are nevoe de nici o autorisare pentru a
represinta pe minor ca pârit în celelalte acțiuni imobiliare pornite contra lui. (Argum. a contrario din Art, 408.) Vedi Tom.
1.

p. 182 și 200. Legiuitorul nostru face deci o distincţiune neînteme-

o
—

Deosebire de
la codul francez,

iată între acţiunile în împărțeală şi celelalte acţiuni imobiliare.
*) In acest sens trebue să întălegem cele ce am spus în Tom.
II. p.
203 și urm. Tot în acest sens se pronunță și DI. Al. Capitolin,
în
Dreptul pe 1888, No. 39, p. 308 urm.
In privinţa celorlalte acţiuni mobiliare, epitropul poate să vepresinte fără nici o atorisare pe minor sau interdis, atât ca reclamant cât şi ca pârit. (Argum. a contrarie din Art. 408.) Vedi Tom.
IL al lucrărei noastre, p. 182, 199 și 200.
î) Mult mai logic este deci codul francez (Art. 465), după care epitropul are nevoe de autorisarea sfatului de familie numai
pentru
a porni o acțiune în împărţeală, fie mobiliară sau imobiliară
(Demolombe. VII. 682), nu însă și pentru a apăra pe minor
contra unei asemene acțiuni îndreptată contra lui.
*) Cas. Rom. Dreptul pe 1888, No. 39.—Impărţeala de
bună voe ar
fi însă validă când fostul minor ar fi fost vepresintat, după
ajungerea sa la majoritate, de cătră vechiul seu epitrop, dacă
se dovedeşte că acest din urmă a avut pentru aceasta un
mandat fie
espres, fie tacit (Art. 1533) de la fostul minor, Tribunal
ul Şi curtea, din Bucureşti. Dreptul pe 1888, No. 5 Şi 47.

Laurent. IV. 312.—Contră. Aubry et Rau. V. $ 621, p. 241,
care
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Minorul emancipat va fi asistat atât ca reclamant, cât şi ca Minor epârit, de curatorul seu!) (Art. 425, 427, 749), căci împărţeala mancipai,
făcută fără asistența curatorului ar fi nulă, cu toate că sar fi
observat formele legale.
Minorul emaneipat ware însă nevoe de autorisarea sfatului Autorisarea
de familie. :)

Dacă

esistă

mai

mulţi minori

sau interdiși cu inte- ji. Epitrop

rese opuse în împărțeală, tribunalul, sau judecătorul de ocolpentru tutelele sătenilor (Art. 62. L. din 9 Martie 1879) va rândui
fie căruia din ei câte un epitrop ad hoc, luând mai întăi avisul
consiliului de familie. (Art. 693 Pr. Civ. şi 747 $2 CC.)
Impărţeala făcută numai de minor, sau de un al treile care
avea

nu

calitatea

epitrop

de

chiar

va fi nulă,

adhoc.

dacă s'au observat

formele legale. (Laurent. X. 278.) Această împărţeală s'ar putea
însă ratifica la majoritate, chiar dacă nu sar fi observat formele
legale. (Art. 1163.) (Cas. Er. D. P. 62. 1. 470.)
Moștenitorul pus sub un consiliu judeciar ar trebui, după esente
unii, 5) să fie asistat de curatorul seu, prin analogia regulelor consiliu ju-

privitoare la minorul emancipat (Art. 458), însă această părere mi declar. Consa

părut inadmisibilă, pentru că împărțeala

nu

mai

implică

astăgdi

o înstrăinare, ca altă dată. (Vedi. Tom. II, p. 364 şi Laurent.
V. 370, in fine.) Mărturisesc însă că cestiunea este foarte îndoelnică, cel puţin în privinţa împărţelei judeciare, pentru că Art.
445

şi 458

opresc

pe

acel

pus

pleda fără asistenţa, consiliului.

sub

un

consilii

judeciar

445, 458,

de a

Acei
presupuşi absenţi . vor fi represintaţi A de cătră curatorul bPresupuși
senți. Art.
rânduit în acest scop de tribunal. î) (Art. 99 şi 749.) Impirţeala, 99.749.
aplică regulele de la tutelă și tatălui administrator legal. Vei și.
Incrarea noastră, Tom. ÎL. p. 33. .
') Indată ce esistă un minor, fie chiar şi emancipat, împărțeala de
bună voe este inadmisibilă. Tribunalul Tutova,
Dreptul pe 1886,
No. 5. Confirmarea, tacită sau espresă a actului nul nu poate avea,

loc de cât la majoritate. (Art. 1163.)

Dreptul, loco cit.

*) Vegi Tom. IL. p. 277, nota 2, şi la autorităţile citate acolo, adde:
„Laurent. V, 226 şi X. 247. Demolombe. XV. 557. Ducaurnoy. IL. 776.
Mourlon. II. 330. Marcade. III. 284. Bonachi. Lil. p. 249.— Contra.
Tribun. din Dunkerque, D. P. 57. 2. 10.
5) Demolombe. VIII. 733 bis și XV. 562. Marcade. III. 285. Mourlon. Il.
331. Arntz, IL. 1480. Tot în acest sens se pronunţă și dl. Bonachi
(IL. p. 248), contradicându-se însă cu cele spuse în Tomul 1, p. 904.
*) Demolombe. XV. 564.—Odată ce absența
a fost declarată, acei puși în
posesiunea averei absentulului au dreptul de al represinta.—Ia cât
priveşte a treia periodă de absenţă, adecă trimiterea în posesiune definitivă, nu mai încape nică o îndoeală că acei trimeși în posesiune vor
putea să figureze la împărțeală în numele moștenitorului absent. (Art.
114 urm. 117.) Demolombe. XV. 567. Cât pentru a doua periodă
de absență, acea a, trimeterei în posesiune provisorie (Art. 106
urm.), Art. 617 $ 2 din codul francez (eliminat la noi) prevede că
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în care absentul ar fi fost represintaf va fi nulă. (Laurent, X. 27 9.)
Pentru ca moștenirea să poată însă fi împărțită cu un absent,
trebue ca ea. să fi fost deschisă înainte de adeveni îndoelnică esistențţa moștenitorului absent, căci altfel, ea nu sar fi cuvenit
lui, (Art. 120, 121.) (Demolombe. XV. 564.)

Ce trebue să decidem în privinţa celor care .nu sant de faţă
7
.

.
4
x
(non presents), cu toate căRi esistenţa
lor nu este îndoelnic
ă? (Art.

730 și 747.) Noi neavând nici un tecst în această

privinţă, îm-

„Părţeala se va face prin justiţie ?) (Art. 730, 747) şi acţiunea se
va întroduce în contra moștenitorului nepresent, înmânândui-se
toate actele de a dreptul, şi el va fi judecat în lipsă cu dreptul
de oposiţie, după dreptul comun.?) (Art. 154 Pr. Civ.)
Vemei măriIn cât privește pe femeea măritată, ea nu va putea nici o
ate.
P
EN
4
a.
co
ce
:
dată să proceadă la o împărţeală
în justiţie fără autorisare
a bar-

batului, sau în lipsă-i a justiției.3) (Art.

197, 1285.)

„Femeea

nu are voe, flice Art. 1077 din codul Calimach, să ceară împărțeala moștenirei a cărei parte i se cuvine ci, fără ştirea şi primi-

rea barbatului, dar nici barbatul nu poate s'o ceară fără voinţa ei.“ ?)
acțiunea în împărțeală aparţine rudelor trimise în posesiune. Art.
749 din codul Român vorbeşte însă de împărţeala făcută în numele
absenților, ceea ce pare a lăsa a se presupune că trimeşii în po-

sesiune provisorie au capacitatea de a represinta pe absent în îm-părțeală.—După Art. 1075 din codul Calimach, moștenitorii puteau

să împărţească moștenirea în lipsa unuia din el, cu condiţiune însă de

a nu păgubi

pe alță.

pe acel absent,

') Dacă moștenitorul

căci cele severșite de unii nu păgubesc

care nu s'ar afla la faţa

locului ar avea un

mandatar cunoscut, împărțeala va putea să aibă loc de bună voe
fără nică o formă judecătorească. Duranton. VII. 110, în fine. De-

mante.

III.

2) Demolombe.
Deoscbire de

la. codul
francez.

Art. 840

170

bis, IL.

XV. 564. Ducaurroy. II. 677. Demante. Il. 170, bis, II.

din

codul francez

vorbind

și despre

acei nepresenți, u-

nii cred că, prin derogare la dreptul comun, ei trebue să fie represnitați prin un curator ca și acei presupuși absenţi. Laurent,
X. 250. Duranton. VII. 110. Această părere este, în ori ce caz, i-

nadmisibilă la noi, pentru că tecstul nostru nu vorbeşte de cât de

absenți, ear nu de acei care nu se găsesc de față, cu toate că esistența lor nu este îndoelnică. Comp. Bonachi. III. p. 250.
2) Curtea din București. Dreptul pe 1882. No. 77. Laurent. X. 251.
Toullier. D. II. (partea II) 408. Ea are nevoe pentru acest scop
de o autorisare specială, autorisarea generală dată de barbat pentru eșirea din indivisiune nefiind suficientă. Curtea, din Bucureşti.
Dreptul pe 1888, No. 50.
Impărţeala la care ar fi luat parte femeea fără a fi autorisată
conform

legei va fi anulabilă

după

cererea

ei, și această

acţiune

în anulare se va prescrie prin 10 ani de Ja desfacerea căsătoriei.
(Art. 1900.) Curtea din Bucureşti. Dreptv! pe 1888, No. 50.
*) După Art. 1021 din codul Calimach, ferneea nu poate să primească
nici o moştenire fâră voea barbatului Este însă de observat că

atât Art. 1021 cât şi 1077 nu esistă in codul Austriac,

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 749.
Femeea
gură

separată de bunuri va putea însă să

la o împărţeală

de Bună

voe în

privinţa

proprietate și folosință o are.!) (Art. 1265,
veşte

însă

443

imobilele,

ea nu

poate

să

proceadă sin- Separaţie de

mobililor a căror părţeala de

1285.)

proceadă

In cât pri- bună voe.

la o

împărţeală

chiar de bună voe de cât cu învoirea barbatului sau a justiţiei.
(Art, 1265, 1285.)
Barbatul nu are de asemene dreptul de a represinta pe femeea lui în o împărţeală, fie ea a proprietăţei sau a folosinţei
numai (veci supră, p. 434, nota 2), privitoare la averea ei nedivisă, dacă asemene drept nu'i a fost recunoscut fie prin contractul matrimonial, ?) fie în timpul căsătoriei.
|

„Această

soluţiune îşi primeşte

aplicaţiunea ei chiar în pri- prentul bar:

vință averei dotale a femeei, căci deşi Art. 1942 atribue numai cere împăr>
i:
NIRO
“tnpi qi teala averei
barbatului esercițiul acţiunilor reale (posesorii, sau petitorii
) ŞI dotale. Con.
personale privitoare la averea dotală a femeei, totuşi dreptul de troversă.

a esercita acţiunile

secință

dreptul

reale petitorii na

de a esercita

atras nici o dată ca con-

acţiunea în împărţeală.

Astfel, la Ro-

mani, barbatul care avea dreptul de a revendica fondul dotal (L.
11, Cod. Lib. 5 Tit. 12 şi L. 9, Cod. Lib. 3. Tit. 32), nu putea
să esereite acțiunea în împărţeală fără concursul femeei: ad - comuni dividundo judicium provocare mariti non possunt. (L. 2. Cod.
lib. 5. Tit, 23.) (Comp. şi Art. 1077 Cod. Calimach.) Tot astfel şi
astădi, epitropul care are dreptul de a esercita singur acţiunile,
mobiliare ale minorului (Art. 408), nu poate fără autorisarea cons.
de familie să esercite o acţiune în împărţeală în numele minorului
nici chiar pentru averea mobiliară. Impărţeala se va sevârși deci

cu concursul ambilor soţi. 5)

Dacă

succesiunea

imobiliară nu se

*) Arntz, II. 1482. Laurent. XXII. 305. Troplong. Contrat de mariage.
Il. 1421. Toullier. D. II. (partea IL.) 408.
2) Femeea minoară ar putea să confere barbatului dreptul de ao
represinta, în acţiunile în împărţeală, fără a putea însă să'l scutească de a îndeplini formalitățile prescrise pentru împărţeală privitoare pe minori

(Art. 409,

410),

căci ea nu poate să

deie

bar-

batului mai multe puteri de cât are ea însăși. Laurent. X. 251.
3) Demolombe. XV. 584. Laurent. XXIII. 476. Mareade. III. 288, în fine.
Aubry et Rau. V. $ 621, p. 243 şi IV. $ 535, p. 463. Demante. II. 146
bis, IV. Toullier. D. VII. (partea II) 156, 157. Cas. Fr. și Curtea din
Bordeaux. D. P. 46. 1. 10. D. P. 74. 2, 15.—Contră. Troplong.
Contrat de.mar. IV. 3108 urm. Benoit. De la dot. 1.p. 117. Chardon. Puis. maritale. 253. Mass6-Verge. IV. p. 225, tecst şi nota 9.
După acești autori barbatul ar putea singur să represinte pe femee
în împărțeala averei sale dotale în bhasa Aust. 1242,

La Romani, barbatul avea capacitatea de a respunde la o ac- Dreptul Roțiune în împărțeală a fondului dotal neestimat, întrodusă în justiţie
2
de cătră comoștenitorii femeei, dar nu putea să provoace asemene
acțiune fără concursul femeei. (L. 2. Cod. Lib. 5. Tit. 23.)
Astădi, pentru a putea figura ca pârit înti”o acţiune în împăr-
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CODUL

poate

împărţi,

CIVIL.—CARTEA

autorisaţia,

II.—TIT. 1.—CAP. VL—S-a

justiţiei

va

fi neapărată

|.

pentru

a se

procede la licitaţie. (Art. 1253 $ 5.) Soții nu vor avea însă nevoe de autorisarea justiţiei, la caz când imobilele se vor putea
împărţi în natură, căci alt-ceva este a vinde imobilul care nu se
poate împărţi, și alt-ceva a'l împărți în natură, atuncă când îm-

părţeala este cu putință. %)
Persoanele

Vândarea
drepturilor
succesorale
din partea
moștenitorului,

care pot să esercite acţiunea

în împărţeală.

Acţiunea, în împărțeală este o acţiune reciprocă (judicium
duplex) care aparţine individual fie cărui moștenitor. *)
Acel care cere împărțeala trebue să aibă calitatea de moştenitor în momentul esercitărei. acţiunei, fiind că acţiunea în împărțeală nu este alt-ceva de cât esercitarea dreptului de. moştenire. (Laurent. X. 252.)
Moştenitorul care ar fi vândut totalitatea sau o parte numal din drepturile sale succesorale 5) nu mai are acţiunea, în împărteală, care, în asemene caz, se va cuveni cesionarului, ca unul
ce are toate drepturile cedentului. î) Cesionarul nu va putea
țeală, trebue a avea capacitatea, de a întroduce ca reclamant asemene acţiune în justiţie, de unde resultă că femeea nu se va putea

apăra fără autorisarea barbatului sau a justiţiei la o acţiune în
împărțeală întrodusă de cătră comoștenitorii sei, care astfel vor fi
obligați a chiema în judecată şi pe barbat. Art. 818 $ 2 din codul francez (eliminat la, noi) este formal în această privință.
1) Maread€. III. 289.—Contră. Duranton. VII. 127.
*) Laurent. X. 256. Demolombe. XV. 617. Aubry et Rau. V.$ 621. „In
familice erciscunde judicio, unusquisaue heredum et rei el actoris
partes sustinel.“ (L. 2 $ 3. Dig. Lib. 10. Tit. 2.)
3)

Drepturile

de

Retrait suecessoral, Art.
841 C.E.
eliminat la
noi,

succesorale

pot fi cedate

în mod

valabil şi mai înainte

a se fi plătit tacsele de mutaţiune cătră Stat, remănând ca ce-

sionarul să
din Galaţi.
țiune, vedi
*) Laurent. X.
tenitorii

le plătească când va cere punerea în posesiune. Curtea
Dreptul pe 1889, No. 73. In privinţa tacselor de mutasupră p. 234.
253. Demol. XV. 624. Cas. Fr. D. P. 57. 1. 5.—-Moş-

acţionaţi în

împărțeală

de

cătră

cesionarul

unuia sau a mai multor comoștenitori nu vor

putea

drepturilor

deci

să

de-

părteze pe reclamant, plătindui preţul cesiunei, pentru că legiuitorul nostru, imitând pe acel Italian şi pe acel Olandez, a eliminat
Art. 841 din codul francez, care autorisă asemene escepțiune nu-

mită în Francia retrait successoral. (Comp. Art. 1402 care admite
şi la noi asemene escepţiune pentru vândarea drepturilor litigioase.)
Inovaţiunea adusă de legiuitorul nostru este de astă dată nemerită, pentru

că escepţiunea admisă

prin

Art.

841

din

codul francez

consacră pe de o pante espropriarea silită a cumpărătorului, fără
- nică o utilitate publică (comp. Art. 481 C. C. şi 19 Constit.), ear
pe de alta, este în opunere cu principiul modern al libertăţei transacțiunilor civile. Escepţiunea consacrată în dreptul francez nu
era admisă la Romani, însă, cu toate aceste, resultă din legea 14

DESPRE

SUCCESIUNI.—PERSOANELE

însă să ceară

CARE POT CERE IMPĂRȚE ALA.

împărţeala, de cât după

ce va

fi adus. titlul seu

445

la

cunoștința celorlalți comoșştenitori, căci pănă atunci acţiunea va aparținea numai moștenitorului cedente,și comoștenitorii sei n'ar putea
să'i opune cesiunea

care

nu'și

produce

efectele

sale

de cât între

părțile conteactante, adecă între cedente și cesionar. *) (Art. 973.)
Cesionarul

unei părți

indivise

a unor

obiecte

anume

deter-

minate 'ar putea să ceară împărţeala în numele seu propria,
numai în numele

cedentului.

Pentru

Cesionarul

ci Mt; Parti

a eşi din indivisiune, el nu unor obiecte

va cere împărţeala obiectelor cedate, ci va trebui să provoace îm- determinate.
părțeala întregei
părțeală,

el

nu

moșteniri,

căci

dobândește

dreptul

seu

atârnând

de

îm-

proprietatea lucrurilor pe care le cum-

pără în timpul indivisiunei, ci este numai creditorul cedentului. ?)
Acţiunea în împărțeală aparţine şi creditorilor personali a Creditorii

fie cărui moştenitor, în basa Art. 974, pentru că dreptul de acere io

impărţeala nu este un drept esclusiv personal moștenitorului. 3)
lui. Art. 974.
Creditorii pot de asemenea să intervie în împărțeala cerută Intervenţia

de moştenitenitori pentru ca să nu se vatăme drepturile lor (Art. “editorilor.
785,

1825),

însă, în asemene

caz,

cheltuelele

îl privesc pe dânşii,

pe când în caz când creditorii cer împărţeala în numele moștenitorului, debitorul lor (Art. 974), cheltuelele sunt în sarcina a-

cestui din urmă, căci el este acela care cere împărţeala
termediarul creditorilor sei. )

prin in-

N
îti]

Cod. Lib. 4. Tit. 38, că, pănă la dreptul bisantin, rudele puteau să
împedice vândarea unei succesiuni, ca şi ori care altă vândare,
când ea era făcută unei persoane străine.— In cât priveşte dreptul
de refour successoral (reîntoarcere succesorală) consacrat prin Art.
747 din codul francez (eliminat la noi.) Vedi supră, p. 286.
1) Laurent. X. 253. Mass6-Vergâ. II. p. 358, nota 3.—Cât pentru
cestiunea de a se ști dacă Axt. 1393 este sau nu aplicabil la cesiunea, drepturilor succesorale, vedi esplicarea acestui tecst și Laurent. XXIV. 478.
,
Argument din Art. 1825 C. C. şi 491 Pr. Civ. Laurent. X. 253.
Aubry et Rau. V. $ 621, tecst și nota 6. Demolombe. XV. 624.
Mass6-Verg€.

Il. p. 358,

nota

3) Laurent. X. 254 și 519 urm.

3, în

fine.

Demolombe. XV. 623, 625. Aubryet

Rau. V. $ 621, p. 241. Mass6-Verge. II. p. 357,

nota 2, Curtea

din

Douai. D. P. 55.2. 51. Vedi și Art. 494 Pr. Civ. și 1825 C. C. care pre-

vede formal dreptul creditorilor unui moștenitor de a cere împărțeala,
considerând acest drept

Creditorii

unui

ca o obligaţie.

moștenitor

minor

Comp. supră, p. 429, nota

vor

putea

cere

.

4.

împărțeala Creditorii u-

fără autorisarea consiliului de familie, căci această acţiune fiindDai moștenipentru dânşii eserciţiul unui drept, acest drept nu poate să fie ţinut (or minor.
în. loc prin intervenția şi refusul sfatului de familie. Laur. X. 255.

Dreptul de a crea impărțeala ar aparținea și creditorilor defunc- creditorii de-

tului, dacă ei n'ar prefera să ceară separarea patrimoniilor. Laurent.
X. 255, în fine.

tunetului.

C. Besancon. D. P. 63; 2. 93. — Contra. Demolombe. Controversă.

XV. 625. Aubry et Rau. V. $ 621, nota 7. Mass6-Vergeâ. 1. p. 358,
nota 2, în medio. Curtea din Douai. D.P. 63. 5.268.

*) Laurent. X. 300 și 519. Comp. şi Curtea din

Pau. D.63. 5. 268.
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CODUL

CIVII,—CARTEA

II.—TIT.

L—0AP. VI.—S-a I—AR.

730 Ş 2,

Creditorii nu sunţ, însă în drept a provoca o împărțeală judeciară, dacă toate părțile capabile şi presinte se înţeleg în privinţa unei împărțeli de bună voe. (Laurent. X. 300 şi 521.)
Persoanele
Acţiunea

în contra cărora împărţeala trebue
să fie cerută.

în împărțeală

fiind

o

acțiune

reciprocă,

nu

poate

să fie îdreptată de cât în contra acelora care au şi ei dreptul de
a 0 esercita,

Ea va trebui intentată în contra tuturor coproprietarilor,
pâriții n'au

|
Indivisibili-

nevoe

să posede

bunurile

care

compun

ca la acţiunea în petițiune de ereditate. (Laurent.
Acţiunea

în împărțeală

este

deci

indivisibilă

şi

moştenirea,

X. 257.)
în

acest

sens

ertn Pi” că ea nu poate să fie îndreptată de cât în contra tuturor COMOŞpărțeală,

țenitorilor,

de

unde

resultă

că

împărțeala,

fie judeciară,

fie de

bună voe, la care n'au luat parte toţi coproprietarii, nu are ființă
şi indivisiunea

urmează

înainte,

căci fie care

coproprietar

având

un drept indivis în fie care bun din averea comună, de câte ori
sar face împărțeala fără ca unul din copărtaşi să fi luat parte,
de atâte ori s'ar dispune de lucrul altuia. !) (Vedi însă Art. 797,
după care împărțeala făcută de un ascendent este la noi numai
anulabilă, când ea nu cuprinde pe toți copiii în viaţă la deschiderea moştenirei şi pe descendenţii fiilor morţi înainte.)
Principiul indivisibilităţei se aplică numai-la acţiunea în împărțeală

propriu

disă,

adecă

la operaţiunile

necesare pentru

a a-

junge la împărțeală. Cât pentru celelalte contestaţii care sar râdica
între părţile ce figurează în instanţă, se va aplica dreptul comun. ?)
Formalităţi preliminare.
Punerea pecețior și râdicarea

lor.— Facerea

inventarului.

Art. 730 $ 2.—Dacă toţi eredii nu sunt presenți, sau dacă între
denșii sunt minoră sau interdiși, atunci se vor pune peceţi pe efectele
succesiunei în cel mai scurt termen, sau după cererea eredilor, sau după

1) Laurent. X. 258, 290 și 464. Demol. XV. 617
Ducaurroy, ÎI. 781. Demante.
şi Bastia.

Consecinţile
indivisibili-

făţei acțiu-

D. P. 66.

1. 277.

şi XVII. 388, 340.

III. 231 bis, i. Cas.
D. P. 46.4.

387.

D.

Fr.
P.

C. Rennes
57.

2.11.

Trib. Ilfov. Dreptul pe 1888, No. 36.— Contră. Cas. Fr. D.P. 49. 1. 38.
- Acțiunea în împărțeală fiind indivisibilă, apelul făcut în termen
de unii din copărtași profită aceluia care ar fi făcut apelul după

espirarea termenului (Laurent, X. 259 și Cas. Belg.), sau care n'ar

fi fâcut apel de loc, și la curte vor figura în instanță toţi copro-.
prietarii care au figurat la prima instanță. (C. Rennes. D. P. 46.
4. 387.) Aceeași

soluţiune

este admisă

și

în

privința

recursului.

-Cas. Rom. Dreptul pe 1890. No. 10.
2) Laurent. X. 259, în fine. Comp. D. P.68.1.110 şiD.P. 70. 2. 219.

DESPRE SUCCESIUNI—ART, 730—732.
acea a procurorului

urm,

454, 123,

Civ. Art,

tribunalului

131, 732,

198—205

de prima

916 C. C.

Cod. Pen.

447

instanţă.

(Art. 342,

399,

Art. 63 $2

şi 3, 654

urm.

L. din 29 Octombrie 1877. Art.

819

421

Pr.

C.F.)

Art. 731.—Creditorii (defunctului) pot și ei să ceară punerea de
peceți în virtutea unui titlu esecutor, sau a unei permisiuni judecătovești. (Art.

730

$ 2, 732,

780, 974,

1173,

1719

C. C.

Art.

371,

656

$

2 Pr, Civ. Art. 820 C. Fr.)
Art. 732.—După punerea peceților, creditorii pot face oposiţiune
şi fără a avea titluri esecutorii sau permisiunea justiţiei. (Art. 731 C. C.
Art. 666 urm. 671 Pr. Civ. Ant. 821 C. Fr.)

Punerea peceţilor este o formalitate preliminară care trebue
să aibă loc independent de ori ce împărțeală, în cel mai scurt
timp după moartea defunctului, în scop de a se împedica sustragerea unui testament olograf și a averei mişcătoare, care în timpurile

din urmă

a luat o desvoltare

atât de mare.

Punerea peceţilor nu este obligatorie
din moștenitori nu sunt preseuţi sau când

minori ori înterdişi. (Art. 730
ca această

măsură

de cât atunci când unii
între dânșii se găsesc

$ 2, 916.) Ar fi fost însă de dorit

conservatorie,

necunoscută la Romani,

să fie o-

bligatorie în tot-deauna, căci averea mobiliară ar putea sustrage
cu toate că moştenitorii ar fi capabili şi presenţi.
Peceţile se pun în cel mai scurt termen (Art.. 730 $ 2 și
658 Pr. Civ.) pe efectele mișcătoare ale moștenirei de cătră unul
din judecătorii tribunalului locului în care s'a deschis moştenirea
(Art. 63 $ 2 și 3 Pr. Civ.), sau de judecătorul de ocol, după delegaţia președintelui.
(Art. 654 Pr. Civ.) Ele vor fi aplicate după
cererea persoanelor interesate, adecă a moștenitorilor, legatarilor,
esecutorilor testamentari (Art. 916 $ 1), sau a creditorilor !) (Art.
656 Pr. Civ.), și chiar din oficiu, după declaraţia ministerului
„public a tribunalului unde s'a deschis moștenirea, sau a primarului local, când e vorba de minori care nu au încă epitrop, 2)
1) In caz de absenţă a moștenitorilor, ori a unuia
peceților

poate

fi cerută

de

persoanele

lui. (Art.

functul, de rudele sau amicii
„ce caz,

2)

pecetea

ce se va pune

este acea

totuși

resultă

din Art.

657

rior codului civil, că peceţile nu se vor
„cât atunci când minorii nu

un €epitrop, pecețile

mai după

cererea

a tribunalului

Pr.

genere, fără nici o Critică la a-

resultă

poste-d resă legiui-

putea pune din oficii de

au epitrop, Îndată

unde

ori

sau a ju-

Civ., care este
deci

nu se vor mai putea pune

lui, de

punerea

în casă cu de-

656 $ 3 Pr. Civ.)—In

decătorului de ocol. (Art. 655 Pr. Civ.)
Cu toate că Art. 730 vorbeşte de minori în

distincțiune,

din ei,

care şedeau

că

ce minorul

are

din oficii, ci nu-

punerea

peceților

ar

putea să nu aibă loc de câte ori epitropul nu cere îndeplinirea
acestei formalităţi. (Vedi esplie. Axt. 392. Tom. II, p. 138, 139.)
Adde. Anntz. IL. 148. Demol. XV. 626. Demante. III. 152, nota 2.

Mouri. Il. 336. Laurent. X

318. Legiuitorul și-a închipuit că con-

„ servarea obiectelor mișcătoare este destul de garantată prin responsabilitatea epitropului. Acest motiv nu este însă serios, pentru

torului,
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CODUL

CIVILI. —CARTEA

IIl.—TIT.

1.—CAP.

VI.—S-a L—ART.

730—732.

ori de o moştenire vacantă, sau când defunctul a fost depositar
public. (Art. 757 Pr. Civ.) Judecătorul va putea, după trebuinţă,
să aşede și un custode pentru paza lucrurilor pecetluite (Art. 660
Pr.

Civ.), putend

pot pune
Dreptul creditorilor.

Axt. 731,

Pe

chiar

sub peceţi.

încredința

1) (Art.

lângă acei care

custodelui

663

pretind

obiectele

care

nu: se

Pr. Civ.)

drepturi

în succesiune

sau

co-

munitate şi care au facultatea de a cere punerea peceţilor, chiar
când toți comoştenitorii sunt majori și de față (Art. 656 Pr.Civ.),
acest drept se cuvine și creditorilor defunctului 2) (Art. 371
Pr. Civ.), pentru că și ei au interes a împedica sustragerea averei
care le servește de asigurare. (Art. 1719.) Spre a putea însă lua
aceste măsuri conservatorii, creditorii defunctului trebue să fie investiți

cu un

titlu

esecutor,

adecă

cu

o hotarire definitivă sau un

act autentic investit cu formula esecutorie (Art. 371 Pr. Civ.
1173 C. C.), sau în lipsă de asemene acte să aibă permisiunea
justiţiei, adecă a preşedintelui tribunalului locului unde s'a deschis moștenirea. 5) (Art. 654. Pr. Civ.)
|
Odată peceţile puse, toți creditorii, 4) chiar şi acei care n'ar
avea

titluri esecutorii

şi permisiunea justiției, pot

să

facă

oposi-

țiune 5) în scop de a fi şi ei față la râdicarea peceţilor (Art.
671 Pr. Civ.), ear nu în scop de a împedica punerea acelor peceţi, după cum prevede Art. 667 Proc. Civ., pentru că tecstul precă negligența unui epitrop ar pute adesea ori
treaga avere a minorului.
Legea, fiind deci defectuoasă,

Minor emancipat. Con-

aibă loc din oficii de câte ori

troversă.

emancipat,

pentru

că el nu

are capacitatea. de a cere

punerea

între

să compromită

peceţilor

moștenitori

are epitrop

(Art.

singur îndeplinirea

în-

nu va putea

ar

425)

fi un

şi pentru

acestei

să

minor
că el

formalități,

Demolombe. XV. 626.—Contră. Duranton. VII. 134.
|
La caz de găsirea unui testament, vedi Art. 662 din Pr. civilă.

Creditorii
personali ai

moştenitorului.

2)

Cât pentru creditorii personali ai moștenitorilor, ei vor putea cere
punerea peceţilor în numele debitorului lor (Art. 974), având chiar
dreptul de a interveni la împărțeala cerută de moștenitori, (Art.
785. Vedi şi Art. 699.) Arntz. LI. 1485. Demolombe. XV. 627.
Boitard. Proced. Civ. I1. 1128. Carr6-Chauveau. Jdem. Tom. VI.
(partea, Il) Quest. 3062.
Legiuitorul a, prescris esistenţa unui titlu esecutor sau permisiunea
justiţiei, pentru

ca posesorii

unor

creanţe

îndoelnice

să nu

poată

întârdiea operațiunile împărțelei. Fiinţa titlului esecutor nu se prea
Creditorii ipotecari.

%)

esplică însă, pentru că, în specie, nu e vorba
tare, ci de o măsură conservatorie,

Creditorii ipotecari pot avea şi ei interes la facerea unei oposiţiuni,
şi chiar la punerea peceţilor (Art. 731), în caz când validitatea

=—

o

ipotecei
Formele oposiţiei. Art.
666 Pr. Civ.

de un act de esecu-

ar fi contestată, sau când ipoteca nu

s'ar acoperi

din vân-

darea imobilului. (Comp. Art. 1828.) Arntz. II. 1486. Legea interpretativă Belgiană din 16 Iulie 1844 este formală în această privință
Oposiţiunile pot fi făcute sau prin o declaraţie în procesul verbal
de punerea peceților, sau prin o petiție cătră preşedintele tribuna.
lului care a ordonat pecetluirea. (Art. 666 Pr. Civ.)

.
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supune tocmai punerea peceților. î) Ei nu mai au nevoe, în asemene caz, de titluri esecutoril sau de învoirea justiţiei, pentru că

râdicarea

peceţilor nu aduce nici o pagubă moștenitorilor, fiind
că lu-

crurile remân in starea de mai înainte. (Mourl. II. 336. Arntz. Il 1486.)
În cât priveşte râdicarea, peceţilor şi facerea catagrafiei se vor
aplica regulele prescrise de procedura civilă. (Art. 668-676 Pr. Civ.)
Tecstul francez (Art, 821) ne trimete chiar la aceste disposiţiuni.
Cheltuelele

făcute

cu ocasiunea

punerei

peceţilor, facerea in-

ventarului ete. sunt în sarcina moştenirei. (Art. 723

şi 919.)

Tribunalul competent pentru judecarea contestaţiilor care
sse:râdică în materie de moştenire. (Art. 95 C.:C.
şi 63 $2 şi 3 Pr. Civ.)

Legiuitorul nostru a eliminat Art. 822*din codul civil fran-

cez, care se ocupă de competenţa tribunalului în materie de împărțeală, aşa în cât nu ne a mai remas în această privință de
cât Art.

63

din

procedura

civilă.

După acest tecst, atât acțiunea în împărțeală (familie erciscunde) cât şi celelalte contestaţiuni care sar ivi între moștenitori pănă la desevârşirea ef, ?) precum şi cererile făcute de creditorii defunctului înainte de împărţeala moștenirei sunt de competenţa, tribunalului civil al locului unde s'a deschis moștenirea
(forum hereditutis), adecă acelui din urmă domicil al defunctului.)
(Art. 95 C. C.) Legiuitorul a credut cu drept cuvânt că acest
tribunal este mai apt de cât ori care spre a verifica valoarea şi
natura bunurilor de împărţit, cu atât mai mult cu cât aplicarea
dreptului comun ar fi putut da naştere la nenumărate dificultăți
din causă că moștenitorii ar fi putut să fie domiciliaţi în deosebite
locuri, ear imobilele să fie situate în diferite localităţi. Dreptul

Art. 63 Pr.
Civ,

*) Ducaurroy. II, 657. Arntz. IL. 1486. Berriat St. Prix. IL. 2913. Carr6Chauveau.

VI. (part. 11). Art.

926,

p. 836.

2) Tribunalul succesiunei are competenţa dea judeca cererile şi pretenţiunile ce moștenitorii ar avea unil în contra altora pănă la impărțeală, chiar dacă quantul lor, netrecând peste 1500 lei, ar fi de
competenţa judecătorului de ocol. Art. 63 Pr. Civ. deroagă deci la
legea judecătoriilor de ocoale. Cas. Rom. Dreptul pe 1890, No. 31.
5) Dacă în urma sevârșirei împărţelei, unele lucruri au remaș nedivise, cererea pentru împărțeala lor se va adresa, după dreptul
comun, la domieiliul pâritului în privinţa mobilelor (Art. 58 Pr.
Civ.), ear în privinţa imobilelor, la tribunalul locului situaţiunei
lor. (Art. 59 Pr. Civ.) Al. C. Şendrea. Pr. Civ. 1. 383.

La Romani, toate contestaţiile relative la o moştenire erau de com- Dreptul Ro-

petența judecătorului locului situațiunei bunurilor, sau de acela al
domiciliului moștenitorului chiemat îu judecată, dacă el locuia aiurea. (Legea unică. Cod. Lib. 3. Tit. 20. Vedi și Nov. 69, Cap. 1. Pr.)
29

man,
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comun

II.—ȚIT. L.—CAP. VI. —S-a I.—ART. 95 C. 0. 63 PR. CIV.

nu se va aplica deci de cât în urma sevârşirei împărţelei.

Părţile fiind însă libere de a se invoi

spre a se

judeca şi îna-

intea altui tribunal de cât acel al deschiderei moştenirei (Art. 65
Pr. Civ.), de aici urmează că, de câte ori acţiunea în împărțeală
va, fi fost întrodusă înaintea unui alt tribunal de cât; acel arătat,
de Art. 63 Pr. Civ., incompetența va trebui să fie propusă în

limine litis. (Art, 111 Pr. Civ.)

|

în
moștenirea s'a deschis
trebueA să decidem în caz când
Ce o.
pMostenire
y
,
.
.
u
eschisă în
Ac?
Români
țară străină, țară străină, în folosul unor moștenitori străini sau

imobilulf- țiunea, în împărțeală a imobilelor acestei moșteniri fi-va ea întro-

în Romănia dusă înaintea tribunalelor străine (unde moştenirea s'a deschis), sau
“ Controversă. inaintea tribunalului situațiunei imobilelor, adecă în România?
Cestiunea este controversată şi respuusul este greu de dat. Regretatul Al. C. Şendrea, în cursul seu de Pr. Civ. (IL. 380 urm.),
face să atârne această cestiune de alta, şi anume, de aceea dea
se şti dacă dreptul de a moșteni atârnă de statutul real sau de
In caz de a se curma controversa în sensul reaacel personal.
liiăţei statutului (veqi Tom. I, partea I, p. 67, tecst și nota 2), a€ţiunea în împărțeală va fi întrodusă înaintea tribunalelor Române !)
ear în caz de a se admite personalitatea statutului, acțiunea se va
întroduce în străinătate, la ultimul domicil al defunctului, unde s'a
deschis moștenirea. După alţii din contra, acțiunea familia erciscunde fiind miestă va putea în tot-deauna fi introdusă înaintea
|
|
tribunalelor Române. *)
(Art. 787)
loturilor
garanţia
pentru
acţiunea
In cât priveşte
Acţiunea,

Pin8. urm.) și acea pentru desființarea sau rescisiunea împărţelei, (Art.
zilor (Art. 790, 791), ele se vor întroduce, după dreptul comun,

Și Ber- lul domiciliului sau
787)

reședinței

(Art. 58 Pr.

pâritului

la tribuna-

Giv.), ear

țarea împăr- nu la tribunalul locului unde s'a deschis moștenirea, căci după
bai 0) Art. 63 Pr. Civ., acţiunile dintre comoştenitori se întroduc la trib.
succesiuni numai pănă la sevârşirea împărțelei, 5) Dacă acţiunea
5) Comp. Foelix—Demangeat. .]. 160. Tribun. și Curtea din Paris.
Pand. Period pe anul 1890. 2. 45.
2) Gh. Tocilescu. Pr. Civ. I (partea II) 168, p. 225. Comp. asupra
acestei cestiuni.

Acţiunea în

_ Aaţiunea

" împărţeală

noastră

(vedi

Tom.

pentru sistemul dintăi. După

este perso-

îu împărțeală este personală,

nală eat nu
troversă.

Car6-Chaveau.

Pr. Civ. I.p. 291.

Noi însă care n'am admis esistența

|

II, p.

acțiunilor

Quest.
mai

înclinăm

406),

262

ter.

micste in legisdegrabă

părerea noastră, în adevăr, acțiunea

pentru că ea

țiuni, guasi ex contractu, după cum

isvorește din obliga-

esprimă Justinian. (Instit,

se

$ 3 şi 4. Lib, 3. Tit. 27.) Tot in acest sens se pronunță și dl. Al.

Degre. Veţi Dreptul pe 1888, No. 42.
3) Comp. Al. C. Şendrea, I. 378, 379. G.
166.—lIn

T'rancia,

aceste

două

acţiuni

Tocilescu
se

op.

și

întroduc înaintea

loco cit.
tribu-

nalului succesiunei, din causa Art. 822 C. C., care este formal în
această privință, şi care a fost eliminat de legiuitorul nostru. Dl.
Sand. Nănoveanu (p. 179) admite aceeaşi soluție ca şi în Francia,
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în garanţia loturilor nu se va esercita în mod principal, ci în mod
incidental, ea se va întroduce înaintea tribunalului unde va fi pendintă cererea principală. (Art. 64 lit. b şi 112 urm. Pr. Civ.)

Formele împărţelei.
O moştenire
sau prin justiție.
Impărțeala

se poate

împărți

în două feluri, de

convenţională sau de bună

voe

poate

bună voe
să aibă loc

de câte ori toți moștenitorii sunt capabili şi presenţi (Art. 730
$ 1), dacă ei se înţăleg între denşii (Art. 733); de câte ori din
contra €i nu se înțăleg, sau între dânşii unii sunt absenţi ori interdiși, minori, fie chiar şi emancipaţii, împărțeala trebue să se facă
prin justiție. (Art. 733 şi 747.)
Pentru ea ori ce împărțeală, judeciară sau de bună voe, să
fie validă, trebue neapărat ca toţi coproprietarii să fi luat parte
la dânsa. Îndată deci ce unul sau mai mulți din coproprietari n'a

luat parte la sevârșirea ei, s'a dispus de lucrul altuia, şi împărţeala va fi considerată ca inesistentă. 1)
In caz

de împărțeală

de bună

voe, punerea

peceţilor nu este

obligatorie, ci facultativă. ?) Peceţile nu pot fi puse din oficii (Art.
657 Pr. C.), ci numai după cererea părților interesate. (Art.656 Pr. C.)
Impărțeala

de -bună voe.

Art. 730 $ 1.—Dacă toţi eredii sunt presenți și majori, ei se pot împărți între dânşii, ori cum ar voi, fără îndeplinirea vre unei formalităţi.
(Art. 434, 733, 747 urm.

797,

969

C. C. Art. 819

$10C.7r.)

Dacă toţi moştenitorii sunt presenţi 5) şi capabili, şi dacă ei
fără a observa că Art. 822 din codul civil francez, pe care se întemeiează autorii (V, Demol. 632), a fost eliminat în legislaţia noastră.
1) Vedi supră, p. 446, tecst și nota 1. Vedi și esplic. Art. 790.—
Este

deci

de mirat cum

legiuitorul nostru

declară numai anulabilă

prin Art. 797 împărțeala făcută de un ascendent, atunci când
nu cuprinde pe toți copiii în viață la deschiderea moştenirel
pe toți descendenţii fiilor morți mai înainte.
2) Tecstul francez corespundător cu Art. 730 $ 1 o spune formal
astfel este în legătură cu $ 2 alaceluiaşi tecst,pe când, la noi,

ea
și
și
$

1 al art. 730 vorbeşte de împărțeala de bună voe, fără
a dice nimic

despre punerea peceţilor, ear $ 2 se ocupă numai de punerea peceților în casurile când această formalitate este obligatorie. De aceea, am
deosebit ambele paragrafe ale Art. 730 și le am esplicat în deosebi.
5) Pentru ca împărțeala de bună voe să poată avea loc, foță
moştenitorii trebue să fie de faţă și capabili ca să-și poată da consimț&mântul. Lipsa sau minoritatea numai a unuia din ei ar împedeca împărțeala covențională de a avea loc. (At. 747.)—Moştenitorii pot fi represintați prin mandatari învestiţi cu procuri speciale. (Art. 1536.) Laurent. X. 297. Demolombe. XV. 599. Mourlon. Il. 335. Ducaurroy. II. 656. Demante. III. 147 bis, L.—Nu

-
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II.—TIT.

1.—CAP. VI.—S-aI.—ART.

730 Ş 1.

se înțăleg între dânşii (Art. 733), împărțeala se poate face oră
cum vor voi, !) adecă prin ori ce acte ei ar crede de cuviinţă,
donaţiune (comp. Trib. Ilfov. Dreptul pe 1882, No. 54), vângare,
schimb, transacţiune etc. și fără îndeplinirea vre unei formalități,?)
de unde

resultă

că împărţeala

nu

este un

act solemn

pentru

ca

să se ceră neapărat esistența unui act scris. *) Proba împărţelei,
în lipsă de acte scrise, se va face deci după dreptul comun, adecă
prin martură și presumțiuni, când va esista un început de dovadă
scrisă, sau când valoarea lucrului va întrece suma de 150 lei

vechi (Art. 1198), şi în ori ce caz, prin mărturisire şi jurământ. 4) Interesul tuturor moștenitorilor cere însă ca împărțeala
este însă nevoe ca procura să cuprindă în termeni espreși dreptul
de a consimţi

la o împărțeală

de bună

voe,

ci

este de

ajuns

ca

ea să cuprindă dreptul de a procede la impărţeală în termeni generali.
Condiţie
suspensivă
şi resolutorie, Art.

1017, 1019
urm.
Impărțeală
parțială.

Demolombe.

Laurent, loco cit.

') Impărţeala se poate face sub o condiţie supensivă (Art. 1017
urm.!) şi chiar resolutorie. (Art. 1019 urm.) Laurent. X. 293 și 459

urm. Demolombe. XV. 613. Qas. Fr. D. P. 46. 1. 16 și 120.—Con-

diţia resolutorie nu se subînțelege însă în împărţeală ca in celelalte contracte sinalagmatice. (Art. 1020.) Laurent. X.460 şi Auteproiect, (Art. 995.) Demolombe. XVII. 308,
Coproprietarii sunt liberi de asemene de a, severși numai o împărţeală parţială, adecă de a înipărți numai o parte din bunuri, remănând în indivisiune pentru celaltă parte, şi asemene împărţeală
fiind definitivă,

nu este supusă la lichidarea

XV. 615. Mass6-Verg.

generală.

Demolombe.

II. p. 364, nota 8,înitio. Laurent. X. 291.

Curtea din Paris şi Cas. Fr. D. P. 48. 2. 142. D.P. 52. 1.10.
Impărţeala nu poate însă să fie parţială

moștenitori, fără concursul
supră, D. 446.

- Moștenitor
beneficiar.

Impărţeală
verbală.
Controversă.

tuturor,

numai

între unii

căci ea este indivisibilă.

din
Vegi

2) Când părţile sunt de acord asupra valorei bunurilor și asupra, distribuțiunei lor între dânsele, ele nu mai au nevoe să proceadă ia
tragerea sorţilor, nic! la formarea lotutilor. Ducaurroy. IL. 669, în fine.
Moştenitorul baneficiar poate să proceadă la împărțeala de bună
voe a averei de moştenire, fără a perde beneficiul de inventar,
căci este de princip ca o decădere nu poate să aibă loc de cât în

casurile anume prevădute de lege. Curtea din Dijon. D. P. 90. 2. 241.
5) Actul scris va fi neapărat numai atunci când pânţile vor regula
împărțeala prin o. transacțiune. (Art. 1705.)
i
În caz când părțile ar regula împărţeala între dânsele prin o
donaţiune, actul va trebui să fie redactatîn forma autentică. (A. 813.)
%) Laurent. X. 302 urm. Demolombe. XV. 521.-Toullier D. II (partea
II) 407, nota 1. Mourlon. IL. 326. Aubry et Rau. V. $ 623, pp. 249.
Demante. III. 140 bis, 1. Arntz. II. 1476, 1489. Cas. Er. şi C.Pavis. D P. 67. 1. 97. D. P. 72 1. 119. D. P. 19. 5. 300. Vedi și
supră,, p. 435, n. 2 precum și Tom. IL. p. 204, nota 1.—Impărţeala ver-

bală era admisă atât în codul Calimach (Art. 1074), cât și în dreptul Roman, instrumentis etiam non

întervenientibus.

(L. 9. Cod. Lib.

4, Tit. 21. LL. 192. Cod. Lib. 3. Tit..36. L. 4. Cod.Lib. 3. Tit. 37.)
—Contră. Chabot. Art. 816, No. 1. Ducaurroy. IL. 650. Marcade.
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747.

în

să se facă prin un act scris, şi chiar transcris,
bilelor,

deşi transcrierea

Dar,

este

nu

la noi

dacă înscrisul pu este cerut

ad solemnitatem (presumtio

est pro

non

privința imoBelgia.

obligatorie, ca în

în materie

impărțeală

de

solemnitatibus), părţile re-

mân în tot-deauna libere de a recurge la un înscris, fie autentic
sau sub semnătură privată, 1) şi actul care ar constata o împărţeală imobiliară va fi oposabil celor de al treile, fără a fi trannu supune transcripției

scris, căci legea noastră

Netranscrievea, împăr-

țeleiă,

de cât actele trans-

lative de proprietate (Art. 1801 urm. C. C. şi 722 Pr. Civ.), ear nu
şi acele declarative de drepturi, precum este împărțeala.?) (A. 786.)
Împărțeala judeciară.

Art. 747.—Dacă toţi coeredii nu sunt presenţi, sau dacă sunt între
dânșii înterdişi sau minori, fie ei şi emancipați, împărţirea trebue să se
II. 280. Mass6-Verg6, II. p. 365, nota 10.
tuge, $ 1 No. 2 și Prescription. S-a IL, $
Preuves. |. 181. C. Chambery. D. P. 70. 2.
torități, împărţeala n'ar putea să aibă loc
scris. (Argum. din Art. 729 care vorbește

Merlin. Repert. Par12, No. 2. Bonnier.
188. După aceste aude cât prin un act
de un act de împăr-

țeală.) Am vădut însă supră,p. 435,n. 2, că cuvântul act în Art. 79,
ca și în Art. 791, însemnează însuşi faptul împărţelei, ear nu înserisul care serveşte de dovadă.—In fine, (Duranton. VIL. 96, 96

bis) cere un înscris numai pentru împărțelele imobiliare, nu însă
şi pentru acele mobiliare.
») Dacă părţile au îuchiet un act seris, se vor aplica fără nici o îndoeală regulele prescrise pentru dovada scrisă, așa în cât actul
“sub semnătură privată, care constată sevârşirea unei împărţeli, nu
va fi valid dacă nu s'a făcut în atâte esemplare originale câte sunt
şi părți

cu

interese

contrarii,

pentru

că

împărţeala

este

un

Art, 1179,

act

bilateral. (Art. 1179.) Laurent. X. 304.—Dacă înserisul care constată împărţeala n'a fost subsemnat de toate părțile contractante, el

va fi nul, fără a avea însă vre-o infiuență asupra validităţei contractului, şi dovada se va face conform dreptului comun. Laurent. X.

305. Faptul nesubsemnărei actului din partea unuia sau a mai multor copartași ar putea foaste bine să dovedească, în unele casuri,
că împărțeala n'a fost perfectă, ci că a esistat numai un proiect,
însă aceasta nu se poate

pune

a priori ca presumţiune, după cum

greşit; a hotărît atât curtea din Douai cât și casaţia franceză. (D.
P. 70. 1. 215.) Punerea de deget echivalează cu semnătura, atunci
când

partea

nn tăgăduește

că ea a pus degetul;

în caz însă dea

se tăgădui acest fapt, actul se va socoti nesemnat,
2) Cas. Rom. Bulet, S-a I pe anul 1879, p.380. Comp. Merlin. Quest.
VO partage, $ 7. Demolombe. XVII 312. Legiuitorul Belgian, prin o
inovaţiune

demnă

de a

fi imitată, a

supus

transcrierei

şi

actele

declarative de proprietate imobiliară. Vedi Laurent. X. 301 şi XXIX.
101 urm. Arntz. IV. 1620.
.
Ordonanţele de adjudecare, care sunt și ele declarative de drepturi, sunt

p.

ele supuse

transcrierei ? Vedi Tom.

450, nota 1, unde se arată controversa,

Transerierea ordo-

II al lucrărei noastre, nanțelor de
adjudecare,
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

II.—TIT.

L—0AP: VI—S-a. L—ART.

733, 747,

facă înaintea tribunalului, observând regulele prescrise în artic. precedente din această secţiune. (Art. 99, 342 urm. 409, 410, 421 urm. 454,

733, 749 C. C. Art. 838 C. Fr.)

|

Dacă sunt mai mulţi minori cu interese contrarie la împărţeală, se -va
da (de cătră tribunal, după Art. 693 Pr. Civ.) fie căruia dintrânșii un
tutor special. (Art. 356 urm. C. C. Art. 692 urm. Pr. Civ. Art. 838 C. Fr.)

Act. 733.—Dacă vre unul din coeregi nu consimte la facerea împăr-

țelei, sau dacă se ivesc contestaţiuni, ori în privința modului de procedare, ori asupra chipului de a e termina, tribunalul se pronunţă în
mod somar, sau numeşte, de cere trebuinţă, pentru operaţiunile împărțelei, pe unul din judecători, după raportul căruia judecă contestațiu-

mile. (Art. 728, 730 $ 1, 746, 747, 1388 mm. C. C. Ant. 63 $2și3,
96, 576, 691, 692, 694 Pr. Civ. Art. 823 C. Fr.)

Art. 691. Pr. Civ.—lImpărţirea de succesiuni între mai multe persoane se va face prin tribunal, dacă ele nu o pot face prin bună înţălegeve. (Art. 733 C. 0. Art. 692 urm. Pr. Civ.)
|

Art. 692. Pr. Civ.—]n

prevădute de Art, 733 şi 747 din

casurile

codicele civil, împărțirea se va face după cererea pârței celei mai diligente.
(Art. 733, 747 C. C. Art. 691, 693 urm. Pr. Civ. Art. 966 Pr. Fr.)
Art. 694 Pr. Civ.—Asupra raportului judecătorului numit pentru operaţiunile împărțelei, conform Art. 733 C. C., tribunalul va hotăria se
face impărţeala în natură, şi de va fi trebuință, va hotări vinderea unora sau mai multor imobile.
Această vindere se va face prin licitaţiune, sau înaintea judecătorului,

sau înaintea tribunalului unde se află aședat imobilul, cu espertiză sau
fără espertiză, după împrejurări. (Art. 691 urm. Pr. Civ. Art. 734, 1388
0. C. Art. 969, 970 Pr. Er.)

Când toți moștenitorii sunt capabili și de față, împărțeala
poate, după cât am vădut, să aibă loc prin bună înţelegerea părilor, sub ori ce formă ele ar crede de cuviință. (Art. 730$1
şi 733.) Indată însă ce unul din comoștenitori ar fi absent,
sau numai nu s'ar afla de faţă, cu toate că esistența sa nar
fi îndoelnică, *) sau ar fi interdis, 2) ori minor, fie chiar şi emancipat, 5) împărţeala averei

mobile

sau imobile

va trebui

săse

facă

1 Vedi supră, p. 442. Impărțeala va avea loc prin justiţie și în casul Art. 99 C. C. Vedi supră, p.441, teest şi nota 4.
2) Interdisul întradevăr se asamănă cu. minorul.în cât priveşte averea
Persoane
puse sub un
cobsiliu judeciar. Art.
415 şi 458.

şi persoana

sa, (Art. 454.)

Cât pentru acei puşi sub un consiliii judeciar pentru slăbăciunea, minţei (Art. 445), sau pentru râsipire (Art. 458), ei -vor putea
să proceadă la o împărţeală de bună voe, chiar fără asistența con-

siliului,

pentru

că ei nu

sunt puşi între

incapabili,

şi pentru

că

împărţeala judeciară este o escepţie statornicită cin causa incapacităţei unor persoane anume determinate. Laurent. V. 370 şi X.296.

Vedi supră, p. 441 și 'Tom. II. p. 364, tecst şi nota 2, unde se arată
controversa.—După Demolombe (XV. 595),acel pus sub un consiliu ju-

deciar ar putea

să consimtă

la o împărțeală

mai cu asistența consiliului. Art. 1078

de bună

voe, însă nu-

din codul Calimach prescrie

împărțeala judeciară de câte ori: unul din moștenitori ar fi râsipitor.

3) Minorul emancipat va fi asistat în justiţie de curatorul seu. (Art.
427 şi 749.) Vedi și supră, p. 441: „Sprevrâsnicii, gice Art. 1079

DESPRE SUOCESIUNI.—ART. 733, 747 C. C. 691, 692, 694 PR. CIV.
prin justiţie, adecă înaintea tribunalului locului unde
moştenirea !) (Art. 63 $ 2. Pv. Civ.), observându-se
lele

prescrise

de lege în interesul

ineapabililor

455

sa deschis
toate regu-.

şi a absenţilor, *)-

căci altfel împărţeala n'ar avea nici o tărie legiuită. (Art, 411,
749.) (Comp. Trib. Ilfov. Dreptul pe 1888, No. 36)
In caz când ar fi mai mulţi minori sau interdiși (Art. 454) Reuduirea
cu interese

contrarii,

tribunalul sau

judecătorul

de ocol,

pentru ad-hoc

Are

tutelele sătenilor, va da fie cărui din ei câte un epitrop ad hoc, 895 FE Qi:
după ce va lua mai întăi avisul sfatului de familie. 3) (Art. 693.
$2
0.0.

Pr. Civ. şi 741$2C.C)
Impărțeala se mai face încă prin justiţie, deși toţi comoştenitorii sunt de față şi capabili, când ei nu se înțăleg între dânșii.
Atât

în casul

Art.

747

cât

şi a Art,

733, împărţeala

Art. 733.

se va face

după cererea părței celei mai deligente. (Art. 692 Pr. Civ.)
„De câte ori decă toate părțile nu vor consimți la sevârşirea
unei împărțeli de bună voe, sau de câte ori se vor ivi contestațiuni asupra

formei

şi procedurei

împărţelei, î), sau

asupra modu-

din codul Calimach, pot să împărţească între dânşii numai luerurile pământului şi veniturile, însă cu știrea epitropilor sau a curatorilor.*

1) Impărțeala făcută înâintea, unui consul străin n'ar avea deci
o tărie, dacă între compărțitori unii ar fi incapabili. Curtea
Galaţi şi Cas. Rom. Dreptul pe 1890. No. 22 şi 76.
5 La Romani, împărțeala putea să fie făcută sub ori ce formă
țile ar fi găsit de cuviinţă (L. 4, ab initio. Cod. Lib. 3. Tit.

nici
din
păr- Dreptul Ro37); man şi drep-

în caz însă când unul din moştenitori era minor sau interdis, îimpărțeala, pentru a fi validă, trebuea, pe lângă asistența tutorului sau.

”

a enratorului, să fie omologată de justiție. (L. 17. Cod. Lib. 5. Tit.
71.)—După Art. 1078 din codul Calimach, împărţeala trebuea să
se facă cu voea stăpânirei.-sau a judecătoriei când unul dintre moştenitori era nevrâsnic, nebun, eșit din minte sau tâmpit, râsipitor etc.

3)

'Pribunalul rândueşte

deci pe tutorul ad hoc, după închierea, consi-

liului de familie şi în urma, conclusiilor ministerului public. (Art. 2. L.

din 29 Octomb. 1877.) C. din Bucureşti. Dreptul pe 1883. No. 53.
Contră. Curtea din Bucureşti. Dreptul pe 1888, No. 47.—Neparticiparea unor membri din consiliul de familie pentru numirea unui
tutor ad hoc nu atrage însă anularea deliberărei urmate, dacă prin
aceasta nu se aduce nici o .dauriă minosilorși dacă, la deliberare,

a luat parte numărul de cinci consilieri. C. Bucureşti, loco ct. De

asemenea, conțtinuarea, funcţionărei unui

rea minorului la majoritate, nu, atrage
părțeală, dacă

se dovedeşte

că

tutor ad Boc, după

nulitatea

epitropul

a

ajunge-

lucrărilor de îm-

avut

însărcinarea

ta-

cită de la fostul minor pentru aceasta. Tribun. și Curtea din Ilfov.

Dreptul pe 1888, loco cit. No. 47 și No. 5.
In codul

rânduea

de

Calimach

comisia

(Art.

359), epitropul

epitropicească,

ear

sau

curatorul

279), el se rândueşteşi astădi de cătră tribunal. ;
4)

ad hoc se

în codul Austriac

Cod. Cali-

(Art.mach şi cod.

Contestaţiile ce s'ar ivi asupra fondului, precum ar fi, de esemplu,
acele relative la raportul ce trebue să facă moştenitorii, sau acele

Austriac.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

NI.—TIT.

1—CAP.

VI.—S-a L.—Art. 734.

lui de a o termina, tribunalul locului deschidere! moștenirei (Art.
63 Pr. Civ.) sezisat de cererea părței celei mai deligente (Art.
692 Pr. Civ.) se va pronunța de îndată şi de urgenţă !) (Art. 78
Pr. Civ.), dacă cestiunea este în stare de a fi judecată, sau va
rândui, la caz de trebuință,.”) pentru toate operaţiile împărţelei
pănă la deseverşirea ei (Demolombe. XV. 638), pe unul din judecătorii sei (Art. 96 Pr. Civ.), după raportul căruia el va judeca de urgență aceste contestaţiuni. (Art. 733 C. C. şi 694 Pr. Civ.)5)
Preţeluirea imobilelor.
Art. 734.—Estimaţiunea imobilelor se face de esperţi aleși de părțile interesate ; de esperți numiţi din oficii când părţile refusă a'i alege.
Procesul verbal al esperţilor trebue să arăte basele estimaţiunei ; să
indice dacă obiectul

estimat poate

comod să fie împărţit

şi în ce chip,

să

ficseze, în fine, în caz de împărţire, fie care din părţile ce se pot forma,
precum şi valoarea lor. (Art. 411, 412, 462 urm. 736 C. C. Art. 211221, 694, 695 Pr. Civ. Art, 824 C. Fr.)
Defiuițiune.

Preţeluirea
imobilelor.
Art, 734.

Preţeluirea sau estimaţiunea averei de moştenire este baza
împărțelei; ea consistă în constatarea, esactă (justo pretio) a arărei de moştenire *) de cătră oameni speciali, cercață, după cum
se esprimă Art. 1085 din codul Calimach.
Preţeluirea imobilelor se face de unul 5) sau de trei esperţi
(Art. 213 $ 2, 684 şi 695 Pr. Civ.) aleşi de părţile interesate,
care ar avea de obiect tăgăduirea a însăși calităței de moştenitor
etc. sunt supuse

dreptului

comuu

și nu

se judecă de urgenţă.

De-

molombe. XV. 637. Laurent, X. 312. Ducaurroy. II. 661. Mourton. II.
339. Bonachi. III. p. 244. Curtea din Paris și Cas. Fr. D. P. 49.
1)

9. 231. D. P. 68. 1. 407.
Teestul nostru luându-se după

acel francez

prevede

că

tribunalul

trebue să se pronunțe în mod somar. Aceste cuvinte nu au însă
alt sens la noi de cât că afacerea se va judeca de urgenţă, pentru că noi n'am reprodus procedura somarie de care vorbeşte. Art.
404 urm. din procedura franceză. Comp. Demolombe. XY. 637.
2) Numirea judecătorului comisar este deci facultativă, după apreciarea tribunalului. Mourlon. Il. 340. Laurent. X. 314. Ducaurroy. II.

662. Demolombe. XV. 638. Arntz. II. 1491. Cas. Fr. D.P.

73.1.

475 şi Dreptul pe anul 1879, No. 41.
5) Judecătorul comisar nu judecă deci contestațiile, ci cearcă numai
împacarea

părţilor

(analogie

din Art. 596

Pr.

Civ.),

trimițându-le,

la caz de neisbutire, înaintea tribunalului, care le judecă tot de urgență. (Art. 694 Pr. Civ.) Laurent. X. 314. Aubry et Rau. V.$

624, nota 5. Chabot. Art. 823, No. 3. Vedi și discursul lui Simeon

la corpul legislativ. Locr€. X. p. 301 și 302.
*) Preţeluirea trebue să se facă după valoarea actuală, ear nu

după

valoarea ce lucrul avea când s'a deschis moștenirea. Demol. XV. 647.

5) Un singur espert ar putea, fi deci de ajuns,

chiar

atunci

când în-

tre coproprietari-ar fi minori sau interdişi. (Art. 684, 695 Pr. Civ.)

Demolombe. XV. 641. Aubry et Rau. V. $ 624, p. 256, nota 9.

DESPRE

SUCCESIUNI.—ART.

sau din oficii, când ele nu se înţăleg

sunt incapabile, ') (Art. 411
Această
numai de cât
şi în Francia,
de câte ori el
valoarea,

734.

(Art.

457

212

Pr.

Civ),

oră

C. C)

preţeluire fie a mobilelor fie a imobilelor nu este Preţeluirea
.
este facultaobligatorie, tribunalul remănând, la noi, liber, ca tivă. Art,
de a ordona împărţeala fără o espertisă prealabilă, 684, 685,
695 Pr.
va avea elemente îndestulătoare spre a cunoaşte 694,
Civ. Contro-

bunurilor

de

împărţit,

şi aceasta

chiar

dacă

ar

esista

esperții

se vor

minori în causă. ?) (Art. 684, 685, 694,695 Pr. Civ.)
De câte ori însă, una din părţi ar cere espertisa, tribunalul
par putea so refuse. 3)
De câte ori esperţii vor procede la o esperiisă prealabilă,
De câte ori vor fi minori saii interdişi în causă,

numi numai de tribunal (Art. 411 C. C.), ei neputând fi numiţi
de părți de cât atunci când toate părţile vorfi capabile (Art. 734),
aceasta fiind singurul mijloc de a concilia Art. 411 cu Art. 734.
(Vedi şi Art. 684 şi 695, Pr. Civ.) Demol. XV. 642. Mass6-Vergă.
II. p. 367, nota 4. Comp. și Curtea din Bucureşti. Dreptul pe 1888,

”

No. 39. Veţi și Tom. IL. p. 205, unde se arată controversa.

Comp. Demol. XV. 641. Mourlon. II. 342, Vedi şi Tom. II p. 205,
nota 4.—,„Considerând, dice tribunalul din Ilfov, că deşi în Art.
694 Pr. Civ. nu se văd trecute cnvintele „mâme lorsquil y aura
des mineurs en cause“

din

Art. 970

Pr. fe,, totuşi

fost înlăturată ca inutilă, de oare ce Art. 411

această

frasă a

C. C. se raportă şi

la Art. 694 P. Civ., ear Art. 681 Pr. Civ., în frasa sa finală, trimete, în ceea ce priveşte vândarea bunurilor imobile ale minorilor

aparţinând și majorilor, la secţiunea - următoare; în care se află
Art, 694 Pr. Civ., și apoi, Art. 693 Pr. Civ. se ocupă tocmai de
partajul averei în care minorii sunt interesaţi ; că astfel fiind, dacă

legiuitorul nostru

ar fi voit

să menţină

obligatorie

espertisa

când

minorii ar fi interesați întrun partaj, ar fi menţinut; disposiţiunile
vechiului Art. francez 969, ear nu ar fi adoptat pe acele noui ale

Art..970;

4ll

0.

apoi,

C.,

primânduse:

Art. nostru

ceea
„dacă

ce

n'a

694 ne ar fi trimes

făcut,

tribunalul

ci
va

din
hotări

cel

contra
a

se

puţin

Art.
face

la art.

695

es-

espertisa“

arată că intențiunea legiuitorului nostru ca şi acelui francez a fost
ca espertisa să devină facultativă, chiar când

sunt minori în causă,

spre a evita cheltuelele, a câştiga timp şi a se înlătura șicanele.“
Dreptul pe 1888, No. 5. Aceleași motive se văd mal pe scurt reproduse în decisia curţei din Bucureşti, prin care

se respinge apelul.

că espertisa

preţului de la care

Vedi Dreptul pe 1888, No. 47.—Curtea din Bucureşti a mai decis încă
nu este obligatorie

pentru

ficsarea

are a începe licitaţia unui imobil în care sunt interesați şi minori, tribunalul putând în mod valid să determine acest preţ și
după alte elemente supuse apreciărei lui. Dreptul pe 1888, No.
63.—După d-l Bonachi (III p. 296), espertisa ar fi facultativă numai
în caz când imobilul s'ar vinde, ea fiind obligatorie de câte ori i-

mobilul s'ar împărţi în natură.

|

i) Laurent. X. 318—0 preţeluire făcută sub legea vechie pentru

o
moştenire deschisă sub această lege, nu poate fi atacată după codul actual. (Art. 1.) Cas, Rom. Bulet. S. I pe anul 1875, p.1.

versă.

CODUL GIVIL.—0ARTEA MI.—TIT I1.—CAP
VI. S-a 1.—ART. 784, 735.
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procesul lor verbal va trebui să arăte basele estimațiunei, adecă
împrejurările şi motivele pe care ei se întemeiează (Art. 219
Pr.

Civ.), pentru

întra
(Art.
minaţi
un al

însă
685,
prin
doile
Acest

bilul
dacă
(ru
fieri

a putea

fi

controlaţi în apreciarea

lor,

fără

a

în amănuntele de descriere a obiectelor de împărţit.
695 Pr. Civ.) Dacă judecători! nu sunt destul de luintăiul raport de esperţi, ei pot ordona ca să se facă
raport de aceeaşi esperţi sau de alții. (Art. 221 Pr. Civ.)
proces

va

verbal

trebui

încă

imo-

dacă

arăte

să mai

preţeluit poate să fie comod impărţit şi în ce chip, adecă
împărţeala în natură se poate face fără nici o păgubire pennimine, si divisio pradii sine cujusquam înjuria commode
potuerit (L. 1 în medio, Cod. Lib. 3. Tit. 37), pentru ca ju-

decătorii

împărțeala

dacă

să poată aprecia

facă

să se

trebue

în

natură, sau dacă bunurile trebue să se vândă spre a se împărți prețul.
In fine, la caz când impărțeala în natură este cu putință,
procesul verbal al esperților va trebui să ficseze fie care din părși valoarea

precum

ţile ce se pot forma'),

lor,

spre

a se şti dacă

părţile sunt egale,
Prețeluirea mobilelor.
Art. 735.—Estimaţiunea mobilelor trebue să se facă de oameni
cunoscători și după adevăratul lor preţ. (Art. 397, 472 urm. 734, 772

C. C. Art. 825 C. Fr.)
Preţeluirea mobilelor se va face, ca şi acea a imobililor (Art.
134), după valoarea lor adevărată şi actuală (justo pretio) (vegi
Art. 397 şi 772) de cătră oameni cunostători şi speciali aleşi
de părți sau de tribunal din oficiii. *) (Vedi și sapră, p. 457, nota 1.)

Antinomie
între

Arţ,

412 şi 734.

1)

Art. 734 pare a fi în contradicere cu Art. 412, în caz când se face
împărțoala

în natură,

căci după

acest din

urmă

esperţii

tecst,

sărcinați cu preţeluirea trebue să proceadă la . formârea
pe când

după

Art.

734, el nn au această

misiune,

ci

în-

loturilor,
cercetează

numai dacă fie-care imobil se poate: împărţi şi în ce chip impărţeala poate să aibă loc. Această antinomie va dispărea numai în modul următor: în caz când toți moștenitorii sunt ca-

pabili, loturile se vor forma de unul dintre dânşii sau de o
altă persoană aleasă de dânşii cu consimțământul ei, şi numai

la caz de neînțelegere, de cătră un espert rânduit de judecătorui comisar (Art. 743); în caz însă-când între moștenitori va
fi un

incapabil

342,

după

sau un absent,

loturile se vor forma

numai

de

es-

perţii rânduiţi de tribunal. (Art. 412.) Vedi 'Tom. IL. p. 206. Comp.
Demol. XV. 643. Laurent. X. 317. Maread6. III. 296. Mourlon. II.
care

Art.

412

n'a

fi aplicabil

de

cât atuncă

de împărţit ar fi compusă numai de imobile asupra
turile părților ar fi lichidate. (Art. 700 Pr. Civ.)
Deosebire
de la codul
franceza.

2) In Francia, espertisa mobilelor
ciall în fie care ramută, ca la

nu se face
noi, ci de

când masa

cărora

de cătră oameni
anume persoane,

drepspecom-

.

DESPRE

SUCCES!'UNI.—ART.

736, 748,

459

Şi la Romani, averea de moștenire, fie ea mobilă sau imo- Dreptul Român.
bilă, se preţeluea de cătră judecător, după adevărata ei valoare.!)

Vândarea mobilelor şi a imobilelor.
Art. 736.—Fie care din coeredi poate cere partea sa în natură
- din mobilele sau imobilele succesiunei. Cu toate acestea, de sunt creditori secuestranţi (sau mai bine dis urmăritori) sau oponenți, sau dacă
majoritatea,

coeredilor socotește

necesară

vinderea mobilelor pentru plata

datoriilor succesiune, ele se vând după formele obicinuite. (Art, 472
urm. 741, 748 C. O. Art, 437 urm. 677, 691 urm. Pr. Civ. Art. 826 C. Fr.)
Dacă imobilele nu se pot impărţi, ele se vor vinde la tribunal prin

licitaţiune.
Dacă toate părţile sunt majoare, ele pot conveni să facă vândarea

în faţa unui

arbitru numit

de dânsele.

(Art.

404,

462

urm.

734,

737,

741, 746, 748, 1388 urm. C. C. Art. 339 urm. 694, 699 Pr. Civ. Art.
827 0. Er)
Art 748.—ln casul articolelor 2) precedente, licitaţiunea, de este
trebuinţă, nu se va putea face de cât înaintea tribunalului cu formele
presciise

pentru

înstrăinarea

bunurilor

minorilor. Străinii vor fi tot-dea-

una admişi. (Art. 401, 408, 404, 736, 747, 1388, 1389
urm. 681 urm. 694, 696 Pr. Civ. Art. 839 C. Fr.)
In regulă

generală,

fie care

sa în natură atât din mobilele
missatres-priseurs,

sau

alţii.

moştenitor

cât şi din
Tecstul

C. C. Art. 677

poate să ceară partea

imobilele moştenirei, *)

francez

mai

adaogă

încă

că

espertisa mobilelor se va face, “dacă ea n'a avut loc în inventar,
și întradevăr, acolo prețeluirea mobilelor se găsește mai în tot-deauna

în

inventariul

care se

(Art. 943 $ 3 Pr. Civ. fr)
nu prevede

preţeluirea

face înaintea

La noi însă,

mobilelor,

ci numai

cererei

Art. 675

de

din

descrierea

împărţeală.

procedură
lor

fidelă,

după cum am avut vcasinnea de a observa de mai multe ori. Vedi
Tom. IL. p. 156, nota 3 şi supră p. 377, nota 2 și 299, nota 3.
5)
„În communi dividundo judicio, justo pretio vrem estimare debebit Dreptul Bojudez.“ (L. 10 $ 2. Dig. Lib. 10. Tit. 3.) Vegi şi L. 52$ 3. Dig. man şi dreptal vechiu,
Lib. 10. Tit. 2, unde se dice: „Cim familie erciscunde, vel comsmună dividundo agitur, universe res estimari debenl.“
„Lucrul moştenirei care va fi cu anevoe a se împărți, fără vătă-

Art.

1085

marea moștenitorilor, dice Ant. 1085 din codul Calimach, să se C. Calimaeh.
preţeluească de oameni cercaţi aleși de cătră însuși moștenitorii.“
Vedi şi art. 1081 lit. d din același cod.
2) Tecstuil francez (Art. 839) dice în casul articolului precedent, şi acest tecst se referă la Art. 838 (al nostru 747).care vorbeşte de
moștenitori minori, interdiși sau nepresenţi.
) Diplomele, decoraţiile defunctului, portretele de familie şi toate o-Diplome, de“ biectele care nn au o valoare venală nu se vor împărți însă în coraţii, por-

natură,

ici se payvor vinde, ae
ci se vor încredința:
unuia
din moșteni- Hete
de fai
.
milie etc.

tori ales de părți sau de justiţie. Vedi sn/ră, esplie. Art. 750.
,
Mormintele de familie nu vor întra de asemene în împârțeală. De- Morminte de

molombe. XV. 700, în medio. Comp. şi D. P. 59. 2. 181. [). P. 56. familie: Art:

"9, 178. D. P. 57. 1, 311: „Moșia pe care sunt

tânterime, se îm:

limach.
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L.—ART,

736, 748.

dacă aceasta este cu putință (Art. 741), ceea ce este foarte logic,
pentru

că împărțeala

nu

are alt scop

cât de a de-

de

și resultat

termina şi de a declara partea preesistentă ce aparţine fie-cărui
moștenitor atât în imobilele cât şi mobilele moștenirei. (Art. 786.)
Aceasta, fiind regula pusă de legiuitor, atât mobilele cât şi
mai cu samă imobilele nu se vor vinde de cât prin escepțiune.!)
Vendarea
Mobilele moștenirei se vor vinde prin escepţiune: 1* când
mobililor.
5) şi in asemene caz, fie
Art. 736 Ş1. vor fi creditori sechestranţi 2) sau oponenți,
care moştenitor poate să ceară ca mobilele să fie vândute, pentru
ca prețul eşit din vendare să servească la plata creditorilor.t)
20 Mobilele moştenirei se vor mai vinde încă când, în.lipsă de creditori urmăritori sau oponenți, majoritatea 5) comoştenitorilor va
socoti această vândare necesară pentru plata . datoriilor 6) moşteparte, dice Art. 1090 din codul Calimach, ear locul tnțerimilor
nu se împarte, ci remâne dritul întreg la fişte-carele moştenitor.“
5 In cât privește vângarea mobilelor și a imobilelor. unui falit,
vedi Art. S11 și urm. din codul comertial.
Dreptul

man,

lor şi a
împărți
228 1,
Lib. 4.

sau

urmăritori.

Creditori oponenți.

licitarea mobile-

imobilelor moștenirei, când imobilul nu se
şi când formarea loturilor presinta oare care
în fine. Dig. Lib. 10. Tit 2, combinat cu $ 5
Tit, 17.) Judecătorul putea să adjudece unui

nitori nuda

Creditorii
sechestranţi

era în drept a ordona

La, Romani, judecătorul

Ro-

proprietate,

ear altuia usufructul

putea comod
dificultăți. (L.
în fine. Instit,
din comoște-

unuia sau mai mul-

tor bunuri. „Constifuitur adhuc ususfructus, et în judicio familia
erciscundee, et communi dividundo, si judez alii proprielatem adjudecaverit, alii usumfructum.“ (L. 6 $ 1. Dig. Lib. 7. Tit. ].)
2) Prin creditori sechestranți nu se înţălege acei care ar îi pus sechestrul după Art. 1626 urm,, ci acei care ar fi procedat lao ur3)

Controversă.

mărire, fie ea mobiliară sau imobiliară. Mourlon. Il. 345.
Unii înţăleg prin creditori oponenți, acei care se opun la

iîmpăr-

țeală (Arntz. IL. 1493), ear alţii acei care au făcut oprină în mâna
celor de altreile. (Ant. 455 urm. Pr. Civ.) Mourlon. IL. 345.—Dl.
_Bonachi (III. p. 230) pare a crede că cuvântul oponenți sar referi în legea noastră la creditorii ulteriori

după

care,

Art. 430

Pr.

Civ. sunt în drept a opri, pănă la regularea, pretențiunei lor, sumele provenite din vândarea obiectelor.

*)
Ce se înțelege prin
majoritate.
Cotroversă.
Inaplicarea,

Mourlon.

IL. 345.

Arntz.

II.

1493.

Demante.

[II. 159

bis. Demo-

lombe. XV. 649.—Vedi însă Laurent. X. 320.
5) Prin majoritate se înţălege aci jumătate din creditori plus unul,
fără a se avea în vedere dacă aceşti creditori au sau nu mai mult
din jumătate din averea de moştenire. Art. 505 şi 846 din codul

Art. 505 şi

de comerţ nou (9251 și 377 C. Com. vechii), după care majoritatea
nu se socotește după numărul votanţilor, ci după interesul ce ei

846. C. Com.

represintă, nu sunt

deci aplicabile în specie

prin

analogie.

Laurent

X. 320. Demolombe. XV. 650. Mourlon. Il. 345. Demante. III. 159
bis.— Contră. Toullier. D. II. (partea II) 416. Malpel. No. 258. R6pert. Dalloz. Succes. 1689.—Remâne însă bine înţăles că moştenitorii care vin la moştenire prin representaţiune (Art. 664 urm.),
nu vor fi numărați toţi la un loc de cât ca o singură persoană
pentru acela pe care ei îl reprezintă. Demol. XV. loco cit., în fine.

*) Majoritatea moștenitorilor nu va putea să decidă vândarea mobi-
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nirei, fie ele chirografare sau ipotecare, divisibile sau indivisibile.!)
Minoritatea comoștenitorilor nu va putea să împedice vândarea părței de mobile cuvenită ei oferind de a plăti partea sa
proporțională din

datorii,

pentru

că este

cu

neputinţă

a

se de-

termina partea de mobile ce se cuvine unui moștenitor, înainte
de a se desevărși toate operaţiunile împărţelei. 2)
In ori ce caz, vândarea mobilelor va fi publică şi va avea Lormele
loc după formele obicinuite. (Art, 748 C. C. urm. şi 677 urm. Pr, Civ.)
In cât priveşte imobilele, legiuitorul aplică cu mai multă ri- Vondarea igoare regula de mai sus, după care fie care comoștenitor poate Art. 736$
să ceară partea sa în natură. 5) De căte ori se va constata însă 2și8.
că imobilul nu se poate comod împărţi in natură ?) (Art. 734), adecă

de câte ori

el nu

va putea

fi bucăţit fără

distrugere,

dete-

riorare sau depreciare, sine cujusguam înjuria (L. 1. Cod. Lib.
3. Tit. 37) (vei supră, p. 458), interesul comoștenitorilor cere ca
el să se vândă spre a se împărţi preţul între dânşii, 5) şi vâadarea, în asemene caz, se va face la tribunalul situațiunei imobilului (Art. 694 Pr. Civ.), priu licitaţie publică, 6) la care persoalelor de cât pănă la concurenţa sumei trebuitoare pentru plata datoriilor, şi aceasta numai în lipsă de numerar. Demolombe. XV. 631.

A forhor; deci, majoritatea moștenitorilor nu va putea să decidă
vendarea mobilelor, când această vândare n'ar fi neapărată la plata
datoriilor,

ci ar aduce

numai

un folos oare care, vândarea neputând

să aibă loc în acest din urmă caz de cât cu consimțământul tuturor
moștenitorilor. Demolombe. XV. loco cit.
1) Demolombe. XV. 652.--Tot majoritatea comoştenitorilor va decide
„care mobile trebue să se vândă mai întăi. Demolombe. XV. 654.
2

Laurent.

X.

320.

Demolombe.

XV.

653.

Demante.

III.

159

bis.—

Contră. Mourl. III. 346. Mareade. III. 294. Toul. D. 1]. (partea IL.) 416.
3) Dacă toate părţile date în natură nu sunt egale, inegalitatea se
compensează prin bani. (Art. 742.)
:) Decisiunea care constată că un imobil nu poate fi împărţitîn natură
scapă de sub censura, casaţiei. Cas. Fr. D. P. 75. 1. 461.
Decisiunea însă care încuviinţează vândarea imobilului pentru
că el nu poate fi împărţit îu natură nefiind o hotărire preparatorie, ci o adevărată hotărire asupra acțiunei în divisiune este supusă câilor de reformare admise de procedura civilă. Cas. Rom.

|
5)

6

Dreptul pe 1890. No. 42.
|
Chiar când se va constata că fie care imobil în particular nu poate Restricţie la

fi împărțit în natură, totuși vinderea prin licitație nu va mai avea Art: 457.

loc, dacă totalitatea imobilelor poate fi împărţită în natură. (Art. ci
r
699 Pr; Civ.)
Vedi şi Art. 13, partea III, Cap. 13 din codul Caragea, unde seCodul Caradice: „că când lucrul de avalma nu se poate împărţi (cum un pod
8%
deavalma),

împărţi,

atunci

sau să se deu unuia cu preţ hotărit pe an câte-atât, sau
strige la mezat pre tot anul, și preţul să se împartă.“

sau

când

pricinueşte

pagubă

de

a se

să se

CODUL
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736, 748.

L.—ART.

VI.—S-a,

Ul. TIT. 1—CAP.

CIVIL—CARTEA

nele străine vor fi în tot-deauna admise de câte ori vor fi comoştenitori minori sau intergiși. *) (Art. 404, 748, 1389.)
Dacă însă toate părţile sunt majoare, neînterdise şi de faţă,
ele pot conveni ca vândarea să se facă în faţa unui arbitru numit de dânsele.2) (Art. 736 $ 3, 339 urm. Pr. Civ.)
Imobilul

se

va pute

vinde

chiar

când

el ar putea

fi împăr-

ţit în natură, de esemplu, în casul Art. 1388, însă numai cu consimțământul unamim al tuturor moștenitorilor, ear nu numai al
majorităţei, şi, în asemene caz, toţi coproprietarii vor trebui să fie
majori şi capabili, căci dacă între dânşii unii ar fi minori sau în-

terdişi, înstrăinarea war putea să aibă loc de cât cu îndeplinirea

formalităţilor prescrise de Art. 401 şi 402.%) (Vedi şi A. 681 Pr. Civ.)
eșire din indivisiune
Ordonanţele de adjudecare date pentru
Ordonanţele
.
i

adjude- (Art, 736 $ 2) nu sunt supuse recursului în casație conform Art.
dede adjude”
pentru
supuse re- 558 Pr. Civ.,
.

că

Art. 689

Pr. Civ.,

la care

trimete

ne

,

N

559

şi

R
usii taia. Art. 696 din aceeași procedură, esclude această cale escepţională

cursului,

:

ci

nei „în anu- prin faptul că n'a declarat comune

are.

Art. 1388
Ş 2.

1) Vândarea prin licitațiune se va mai face încă când într'o împăr_ţeală de bună voe se vor afia lucruri pe care nici unul din împăr“țitori n'ar putea sau n'ar voi a lua (Art, 1388 $ 2); însă în acaz,

va trebui consimțământul

ţitorilor. Demolombe.
de 1a codul
francez.

Art.

care tratează de recursul în casaţie.$)

569

semene
Deosebire

acestei secţiuni

2)

În teestul francez,

XV. 656.

se vorbește

unanim

a

de un notariti, pe

tuturor
care

compăr-

legiuitorul

nostru Pa înlocuit prin un arbitru nu numai în Art 636, dar încă
și în Art. 737 și 746 C. 0, Şi codul Calimach vorbește tot de un
arbitru. (Art, 1114 şi 1124.) Vegi însă Ant. 694 din pr. civ., unde
se dice că vândarea se va face prin licitație sau înaintea judecă-

torului, sau înaintea tribunalului unde se află aședat imobilul. In

ori ce caz, judecătorul sau arbitrul rânduit de părți lucrează ca
un delegat al tribunalului, și vândarea este presupusă a fi făcută,
|
înaintea tribunalului. Boileux. III. p. 288.
3) Demolombe XV. 656. Demante. III. 160 bis, I.—Legiuitorul n'a
admis întradevăr, în privința imobilelor, escepţiunea admisă pentru mobile, aşa în cât nu mai remâne nică o îndoeală că majori-

tatea, comoștenitorilor n'ar putea să provoace vendarea imobilelor
care pot fi împărţite în natură pentru a se plăti datoriile, vândarea neputând fi provocată în acest scop de cât de unanimitatea comoștenitorilor. Demolombe. XV. 656.—ln caz însă când creditorii
moștenitoar urmări imobilul moştenirei pentru plata creanţelor,
vi! nu ar putea să impedice vânagdarea, deși legea nu se esprimă
formal în această privință, pentru că aceasta se înțălege de la
sine. Laurent. X. 321.
4) Cas. Rom. Seeţiuni-Unite. Dreptul pe 1875, No. 39 și 23. Bulet.
Cas. pe

1875,

p. 5 şi decisiile

citate în Tom.

IL. p. 212,

nota

2.

dem. Cas. Rom. Secţii-Unite. Dreptul pe 1890, No. 75. Calea escepţională a recursului mai este încă inadmisibilă: 1% când se vând
imobilele unor minori (Art. 681 urin. Pr. Civ.); 20 când se vând

46
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Aceste ordonanţe de adjudecare nu sunt susceptibile nici: de Apel. Controversă.
apel. *) Asemenea ordonanţe având caracterul unei convenţiuni închiete de părți sub privigherea justiţiei, nu pot fi atacate, în lipsa
vre

unei disposiţiuni

esprese

a legei,

de cât prin o acțiune princi-

pală în anularea vândărei. (Cas. Rom. $. Unite. Dreptul pe 1890, No.
75.) Soluţiunea dată de Curtea noastră supremă este juridică din
punctul de vedere al legislațiunei noastre, însă ea lasă mult de
dorit, căci

este

inadmisibil

ca o vândare

publică

să

fie ţinută

în

suspensie timp de 30 de ani, pănă la prescrierea acțiunei în anulare. De aceea, am credut de a mea datorie de a propune în ședinţa camerei de la 5 Decemb. 1890, un proect de

supune recursului in casație,
chiar şi acele date în materie

lege prin

toate ordonanțele de
de vândare voluntară.

care se

adjudecare,

Poate că ar fi fost mal avantajos pentru creditul publice ca acel
“care a cumparat un imobil de la mezat să nu mai poată fi su-

pus nici unui fel de acţiuni, nici chiar acţiunei în revendicare,
după un termen oare care, conform vechilor aședăminte a Moldovei (comp. şi Art. 506, în fine Pr. Civ.) însă, pe lângă că
aceasta ar fi contrar principiului: resulto jure dantis, resolvitur
jus aceipientis consacrat prin Art. 565 Pr. Civ.; apoi, asemene mo-

dificare radicală nu sar putea

.

întroduce în legea noastră de cât

prin

schimbarea întregului sistem al procedurei civile.
Regula Art..553 Pr Cii., după care se poate cere revinderea, dacă adjudecatorul n'a depus prețul în termenele prevădute
de lege, este însă aplicabilă şi la vendările pentru eşire din indivisiune, fie că adjudecatarul este străin sau unul din copărtași,
pentru că Art. 696 din Pr. Civ. ne trimete la cele ce sa dis pentru
vengdarea bunurilor imobile ale minorilor, unde Art. 689 Pr. Civ.
ne trimete la Art. 553 Pr. Civ. care prescrie revinderea, de câte
ori nu sa depus preţul în termenul prevădut de lege.?)
imobilele ce fac parte dintr'o succesiune acceptată sub beneficiii de
inventar (Art. 703-705 Pr. Civ.); 30 și în fine, când se vând imobilele care fac parte dintr'o succesiune vacantă. (Art. 726 C. C.)
In toate aceste casuri, vândarea nu se va, putea ataca de cât cerându-se anularea pe calea principală şi numai pentru motive de
o gravitate însămnată. Vedi în Dreptul pe 1875, No. 39 observațiile foarte judecioase ale distinsului nostru amic și confrate, Gr. G.
Păucescu, astădi ministru de domenii.
1) Curtea din București şi Cas. Rom. Dreptul pe 1890. No. 5 şi 75.
—Contră. Cas. Rom. S-a IL. Dreptul pe 1875, No. 23,
2) Curtea din Iaşi. Dreptul pe 1890, No. 67.—Contră.
Curtea din
București. Dreptul pe 1887, No. 45.—Doctrina şi jurisprudenţa
franceză admit soluţia dată de curtea din Bucureşti, adecă că revinderea, nu se aplică la vândarea pentru eşire din indivisiune, din
cauza scăprei din vedere care esistă în legea franceză. (V. Carr6-Chauveau. V, partea II, p.1553, Quest. 2505, novies. Demolombe XVII. 309,

Aplicarea
Art. 553 Pr.
Civ. Controversă,

3
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Art,

Dar dacă moştenitorii
pot (când ei sunt cu toţii majori, neinterdiși şi presenţi) să convie ca licitaţia să se facă în faţa unui arbiţru ales de dânşii (Art. 736 $ 3), de câte ori între moş-

748.

tenitori

vor fi minoră,

interdiși

sau

nepresenți

(Art.

747),

licita-

țiunea nu şe va putea face sub pedeapsă de nulitate de cât înaintea tribunalului situaţiunei imobilului (Art. 694 $ 2 Pr. Civ),
cu formele

prescrise

pentru

înstrăinarea

bunurilur minorilor.

403, 404 C. C. Art. 677 urm. 681 urm. 694 Pr. Civ.)
Când toți moştenitorii sunt majori şi se bucură de
eserciţii

al drepturilor

lor,

persoanele

străine

nu

sunt

(Art.

liberul

admise

la

licitaţie de cât după cererea părţilor interesate (Art
1389), pe
când ele trebuesc să fie admise de câte ori unul din comoștenitori ar fi minor, interdis sau ne preseut. (Art. 404, 748 şi 1389.)
Formaţiunea

masei de împărțit şi lichidarea
acelor interesaţi.

drepturilor

Art. 737.—După ce mobilele și imobilele s'au estimat

și s'au ven-

dut, judecătorul, de cere trebuinţa,!) trimete pe părţi la un arbitru numit cu consimţământul lor, sau numit deadreptul de dânsul, când părţile
nu

se unesc pentru numirea lui. (Art. 339, 341 Pr. Civ.)
Se procede înaintea acestui arbitru la. facerea socotelelor

țitorii pot fi datori ași da unii altora, la

formarea

ce compăr-

activului şi pasivu-

lui eredităței, la compunerea părților, și la restituţiunile ce eredii ar trebui

a'şi face între dânşii. (A. 733-736, 738, 743, 746, 171 C. C. A.828C. Fr.)
Art. Ţ46.—Dacă asupra operațiunilor trimese înaintea arbitrului se
fac contestaţiuni, arbitrul încheie proces-verbal pentru dificultăţile și
disele părţilor, şi le trimete înaintea judecătorului pentru împărțeală. (Art.

733,

737, 744 C. C. Art. 694 Pr. Civ. Art. 837 0. Fr.)
După ce mobilele

și imobilele

şi s'au vândut (Art. 736),

sau după

s'au preţeluit (Art.

ce s'a

în natură 2) (Art. 736), judecătorul comisar

734, 735)

ordonat

împărțeala

rânduit de

tribunal

Aubry et Rau. V. $ 625, p. 268. Laurent. X. 421 etc. însă; dl. consilier Mircea arată foarte bine, în considerentele decisiei de mai sus

a curţei din Iaşi, că tecstele noastre se deosebesc
Cu această ocasiune, trebue să observăm că Art.
de organizare judecătorească obligă pe judecători
hotăitrile lor, procesul-verbal al şedinţei trebuind

Art, 140 L.
Organ. judecătoreşti din
31

Aug.
1890.

judecătorului însărcinat

de acele franceze.
140 din noua lege
a redacta însuși
să indice nvmele

cu redactarea considerentelor.

Dacă

acest

tecst se va aplica și nu va remănea o literă moartă, cel puțin, de
acum înainte, poate hotărirele noastre vor fi mai bine motivate şi
judecătorii

1)

se vor îndeletnici

cu redactarea

lor.

Cuvintele de cere trebuință nu se referă, în tecstul francez, la numirea,
arbitrului, ci la trimeterea părților înaintea lui. Vedi şi nota următoare.

2)

Teestul nostru pare a nu admite trimiterea părților înaintea unui
arbitru de câte ori împărțeala se face în natură, ci numai în caz
când averea mobilă sau imobilă se preface în bani prin vendarea
ei, şi această interpretare ar părea să resulte din împrejurarea că

DESPRE SUOCESIUNI.—ART. 787, 746.
conform
unui

465

Art. 733 1) trimete pe părți, de cere trebuință, 2) înaintea

arbitru

numit

de densele, dacă

toate

părţile

sunt

majoare,

de față şi neinterdise, sau din oficiii de cătră judecătorul comisar,
când părţile nu se invoese pentru numirea lui, sau când între moştenitori unii sunt minori, interdişi sau absenţi. (Marcade. III 296.)
Inainţea acestui arbitru, se va procede la facerea socotelelor Formarea
masei succece copărtaşii pot fi datori ași da unii altora, la formarea masei?) sorale şi
de împărţit, ear nu la formarea activului și pasivului moștenirei, compunerea
loturilor.
după cum greșit se esprimă tecstul nostru, %) la compunerea părților sau a loturilor, adecă la determinarea bunurilor care trebue
să fie atribuite fie-cărui compărţitor în deosebi, 5) şi la restituţiucuvintele „de cere trebuință“ 'se referă, în tecstul nostru, la numirea arbitrului, ear nu la trimiterea părţilor înaintea lui, ca în
tecstul francez. Cu toate aceste, cred că schimbarea tecstului nostru provine din o greșală de redacţie, ear nu din voința de a inova, aşa

în

cât

judecătorul

comisar va putea,

şi la

noi,

trimete

pe părți înaintea arbitrului, chiar când s'ar fi hotărît împărțeala
averei în natură. Comp. și Bonachi. III. p. 232.
In codul francez, notariul (înlocuit la noi prin un arbitru) nu se

rândueşte de judecătorul comisar, ci de tribunalul care numește şi

)

IV)

pe judecătorul comisar. (Art. 969 Pr. fr.)
Din aceste

cuvinte,

a

căror loc este

schimbat

în

tecstul

francez

(vedi p. 464, nota 1 și nota 2), resultă că trimiterea înaintea
arbitrului este facultativă, pe când, în Francia, ea este obligatorie.
Demolombe. XV. 639, 661. Laurent. X. 324.
Arbitrul rânduit de cătră judecătorul comisar este în drept a
cere de la părţile interesate toate -acteie pe care el le crede necesare la lichidarea cu care el este însărcinat. C. Paris. D. P. 61. 5.439.
Masa este universalitatea bunurilor succesiunei (Art. 757) care se
împarte

între

moștenitori.

Art.

1976

din

codul

Calimach

numeşte

Ce este
masa.

masă credală averea ce trebue să se împartă între creditorii unui
falit sau mofluz. Vedi şi Art. 727 din noul cod comertial.

Această masă se compune:

10 din averea mobilă și imobilă care Compunerea

aparținea defunctului în momentul încetărei sale din viață și din
masei.
prețul acelei care a fost vândută conform Art. 736; 20 din bunurile dăruite de defunct descendenților şi care au fost raportate în
natură (Art. 738, 751); 3% din banii ce descendenții datoresc ascendentului lor defunct (Art. 738); şi în fine, 40 din sumele ce
ei datoresc moștenirei. Laurent. X. 329. Mourton. IL. 347,
Bunurile care provin din mai multe moşteniri deosebite, cuve- Concursul
nite aceloraşi moștenitori, nu trebue să se confundă într'o singură mai multor
masă, ci fie care moştenire trebue să facă obiectul unei împăr- moşteniri la

țeli deosebite. (Art. 728, 734 şi 736.) Cas. Fr. D. P. 59. 1. 255,

*)

.)

D. P. 78. 1. 459 și Dreptul

pe 1879, No. 35,

In adever, datoriile moștenirei urmând a fi plătite de cătră moştenitoti, în proporţiune fie care cu partea sa (Art. 777),ele nu se
pun la socoteală pentru formarea masei.

Părţile sau loturile se compun de persoanele arătate în Art. 743,

față, cu arbitrul ales de părți sau numit din oficiii de cătră judecătorul comisar, (Art; 737 $ 2.) Marcadâ. III. 296. Ducaurroy. Il.
30

Un loc.
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nile ce moștenitorii ar avea a'și face intre denșil. ) (Art. 737 $ 2.)
Descendentul 2) raportă la masa succesiunei, conform cu regulele
mai jos stabilite, darurile 3) ce ar fi primit de la ascendentul seii deArt, 751, funct (Art. 751) şi sumele ce el ar datori moștenirei. (Art. 738, 739.)
738, 139.
Dacă raportul nu se face în natură, după cum presupune Art.
738, ci prin luare mai puțin (Art. 739), comoștenitorii, cărora

Raportul darurilor și a
datoriilor.

acest

li se datoreşte

ieii

raport,

masa succesiunei, ear restul se
(Vedi infră, esplic. Art. 739 şi
tăi) se fac, pe cât este cu putință,
şi valoare, cu acele ce erau să

Art. 746.

Dacă

întăiti

o parte

egală

din

împărțește între toți de o potrivă.
164.) Aceste preluări (luări mai înîn obiecte de aceeaşi natură, calitate
fie date în natură. (Art. 738, 739.)

trimese

operaţiunilor

asupra

mai

înaintea

arbitrului,

care

ai

de scop lichidarea şi împărţirea averei (Art. 737 $ 2), moştenitorii fac contestaţiuni în privinţa raporturilor, socotelelor, preJuărilor sau asupra formaţiunei loturilor, *) arbitrul nu judecă aceste contestaţiuni, ci constată într'un “proces verbal pretenţiile
reciproce ale părților, trimeţându-le înaintea judecătorului comisar
rânduit după Art. 737, care judecător le trimete şi el, la rândul
lui, înaintea tribunalului conform Art. 733, dacă wa, isbutit a le
împaca. (Vedi supră, p. 456, nota 3.) .

Compunerea

părților sau a loturilor.

Art. 740.—După preluări, se formează din restul masei succesiunei
atâte părți egale câți sunt şi eredi sau stârpi 5) împărţitoare. (Art. 667,

674, 1317, 141 urm. 745 C. C. Art. 831 C. Fr.)

Art. 745.—Regulele stabilite pentru împărțirea masei de moştenire .
se vor obseva în subdivisiunile ce se vor face între stârpele compărțitoare. (Art. 728

Art, 741.—La

1)

Inesactitate
de tecst.

2)
2)
3)
5)

urm.

736

urm.

740,

149

formarea și compunerea

C., C. Art. 836

C. Er.)

părţilor, trebue să se dea în

667.—In privinţa contradicerei ce parea esista între Art. 734, 143
şi 412, vedi supră, p. 458, nota, 1 şi Tom. IL. p. 206.
Prin restituțiună se înţelege aici compensările ce trebuesc făcute,
când o parte e mai mare de cât alta. (Art. 742.) Tecstul francez
vorbeşte de fournissements (prestaţiuni), espresiune care cuprinde
preluările ce trebue să aibă loc înainte de împărţeală. Ducaurroy. IL.
667. Demolombe. XV. 663. Boileux. II. p. 280.
Art. 738 prevede că fie care moștenitor face raportul darurilor şi
a sumelor ce datorește, însă aceasta este inesact, după cum vom
vedea mai la vale. Vedi esplic. Art. 738 şi 751.
Cât pentru legate, vom vedea că ele nu se raportează, ci se lasă
în moștenire, ca și cum ele n'ar fi fost făcute. Vedi esplic. Art. 752,
Contestaţiile în privința formărei părților sau a Joturilor mai sunt
încă prevădute şi de Art, 744.
Cuvântul stârpe este înlocuit în Art. 667 prin tulpină, şi ambele
cuvinte au același sens. Vegi supră, p. 268, nota 4.

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 740—743 $ 1, 745.
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fie care parte, pe cât se poate, aceeaşi cantitate de mobile, 1) de drepturi sau de creanţe de aceeași natură și valoare,
Se va evita însă, cât va sta prin putință, îmbucătăţirea peste mâsură a eritagelor (sau mai bine dis a fondurilor) și divisiunea esploatațiu-

nilor. (Art, 412,734, 736, 742, 743, 1060, 1062 C. C. Art. 832 C. Er.)
Art. 742.—Inegalitatea
741,

(Art.

$ 3, 1741

1737

părţilor date în natură se compensă prin bani.
C. Fr.)

C. C. Art. 833

Art. 743 $ 1.—Părţile se formează de unul dintre coeredi sau de
altă persoană, ?) dacă toţi eredii sunt de acord în alegere şi dacă cel
ce a fost ales acceptă însărcinarea ; în caz contrariii, părțile se formează
de un espert numit de judecător. (Art. 412, 733, 734, 73782 C.C,

Art, 211 urm. 700 Pr. Civ. Art. 834 $ 1 C. Fr. Art. 996 Cod. Ital.)
O dată masa generală compusă din averea mai sus arătată (vedi
supra p. 465, nota 3), moștenitorii ieii mai întăi sumele datorite
lor de cătră moștenire, precum ar fi cheltuelele făcute cu administraţia averei, cu punerea peceţilor şi a facerei inventarului. ete.
Dacă raportul darurilor sau al datoriilor nu se face în natură,
ci prin luare mai puţin, descendenţii cărora acest raport este da-

torif, ieii mai

întăi o parte

egală

cu

obiecte de aceeași natură, calitate și
nurile

ce

remân

formează

dividă între moştenitori.

masa

acea

valoare

supusă

raportului în

(Art. 739), ear bu-

succesiunei,

care

trebue

să

se

După ce drepturile părților s'au lichidat şi după ce masa de
împărţit s'a determinat, se procede la formarea părților sau a loturi-

lor, după cum le numește Art. 412, 1741 C. C. şi Art. 700 Pr. C.3)

Dacă moștenirea are loc pe capite, se formează *) aţâte loturi Art 740 şi
"745,
egale câţi sunt și moştenitori, în caz când ei au drept la părţi
egale. Dacă moştenirea are loc pestârpe sau tulpini, după cum

se esprimă Art. 667, se formează atâte
pini
$ 2)
atâte
Se

loturi

câte sunt și tul-

sau stârpe, și lotul care pică prin tragerea sorților (Art. 743
in partea fie-cărel tulpini se sub-imparte la rândul seu în
loturi câţi sunt şi moștenitori în tulpină. 5) (Art. 667, 745.)
poate întâmpla ca divisiunea principală să aibă loc prin jus-

1)

Şi trebue

2)

Aceste cuvinte lipsesc în codul francez și sunt adaose de legiuitorul nostru, după Art. 996 din codul Italian.—Paragraful 2 al Art.
743 este luat tot după Art. 996 din codul Italian.

3)

Art. 700

*)

adaoş

şi de imobile,

din procedura

civilă

după

mai

cum se esprimă tecstul francez.

numește

Loturile se formează de persoanele arătate
arbitrul, dacă asemene arbitru a, fost rânduit
decătorul comisar. (Art. 737.) Vedi suprd, p.
5) Astfel, în caz de a veni la moștenirea mea

încă loturile părticele.

în Art. 743, faţă cu
de părți, sau de ju465, nota 2 și 465,n. 5.
un copil al meu supra-

vețuitor în concurență cu descendenții unul alt copil al meu mort
înaintea mea, averea mea se va împărți în două loturi, din care unul

se va trage la sorți pentru copilul care mi a supraveţuit, ear celalt
pentru nepoții mel (fiii copilului meu mort înaîntea mea), care îl
vor subimpărți între dânşii în părți egale. (Art. 667, 745.)

CODUL
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TII.—CAP. VI—S-a

CIVIL.—CARTEA

tiție, ear

se

subdivisiunea să

$ 1, 745.

740—743

L.—ART.

facă de bună voe,

şi pice-versa. 1)

Inesactitate — Art, 740 preserie să se facă atâte părți egale câţi sunt și mos-

tenitori, presupunând ipoteza în care fie-care moștenitor ie o parte
să
de o potrivă. Se poate însă întâmpla ca unul din moştenitori
precasurile
în
,
aibă o parte mai mare de cât altul, de esemplu
fi
vădute de Ant. 671, 673 şi 684 $3, în care caz, părţile nu vor
mic.
mal
egale cu numărul moștenitorilor, ci în număr mai mare sau
nți priviligiaţi
Formarea, J0- “Astfel, dacă presupunem că unul din ascende
în concurenţă
tatăl sau ma-(tatăl sau mama) ar veni la moştenirea defunctului
*%-

la trei păteatre acu un frate sau o soră a lui decujus, care are drept
după
loturi,
două
face
vor
se
nu
ță catrimi din avere (Art. 671, 673),

concaren
fraţi 20

a CUM

678

căci unul din aceste loturi ar avea 0 va-

prescrie Art. 740,

la sorți ar fi
"loare de treiorimai mare de cât celalt şi tragerea
egală,
valoare
o
de
cu neputinţă, ci se vor forma pairu loturi

iat,
din care unul se va trage la sorți pentru ascendentul privileg
ear celelalte .trei pentru

fratele sau surora

Tot patru loturi sunt neapărate

doi în concurență

cu un frate

defunctului. 2)

când tatăl şi mama vin amân-

sau

căci

o suroră,

partea

tatălui

şi a mamei fiind fie-care de o pătrime, pu sar putea altfel trage
la sorți. (Ducaurroy. IL. 669. Mourlon. II 349.)

„Amt. 743 $2.

Acest mod de împărțeală având însă defectul de a fracţiona

din

Art.
cale afară proprietăţile în contra disposiţiilor formale ale
lotuuirea
distrib
"741 8 2, tribunalul va putea să proceadă la
$ 2.)
rilor fără tragere la sorţi, pe cale de atribuţiune. (Art. 743
|
ență
Dar dacă presupunem mai mulți fraţi, suroră sau descend
Casul când

pie

din ei în concurență cu tatăl şi cu mama,

în care caz jumătate

fie xori vin la din avere se va cuveni fraților şi surorilor şi câte o pătrime

dou loturi egale,

Rei cu cărui ascendent (Art. 671, 673), se vor forma
mania.

din care

unul

se va

subimpârți

în părţi egale între

tată şi mamă,

ear celalt între frați şi surori sau descendenţii Jor. 3
voe
') Impărțirea principală sau subimpărţirea va avea loc de bună (Art.
față
de
şi
capabili
toţii
cu
fi
vor
nitorii
de câte ori comoşte
să se
1730 $ 1) şi vor fi înțeleşi între dânşii. (Art. 733.) Fi pot
formade
chiar
și
sorților
a
tragere
de
scutească, în asemene. caz,
rea loturilor. Vedi supră, p. 452, nota 2.
Dacă sunt
:) Laurent, X. 334. Mourlon. Îl. 349. Ducaurroy. Il. 669.—
ntul
ascende
cu
nță
concure
în
vin
care
surori
și
mai mulți frați
re
privilegiat, ei având cu toţii drept la trei pătrimi din moşteni
(Art.

673),

cele trei loturi vor fi subimpărţite

la

rândul lor între

atâtea loturi câte capite sau tulpine vor fi. (Art. 740, 745.)
3) Ducaurroy. IL. 669. Mourlon. IL. 349. Marcade. III. 299. Demolombe. XV. 683, 684.— Vegi însă Laur. X. 334 şi Aubry et Rau.
V. $ 624, teest și nota

29.—S'a mai

propus

şi un

alt mod

de îm-

părţeală pentru casul când unul din comoştenitori ar avea o parte
mai mare de cât altul. Acest sistem consistă în a da drept moștenitorului

cu partea

cea: mai

mare

de a lua

mai

întăi din masa

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 684, 740—743$ 1,745.
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Tot astfel, când femeea, saracă va veni la moştenirea barbatului
seu în concurenţă cu ascedenţi

sau

colaterali

(Art.

684

469
Femeea

$ 3), se Ari gai 8.

vor forma, patru loturi egale, din care unul se va trage la sorţi
pentru femee, ear celelalte trei pentru ascendenți sau colateralicare le vor împărți între dânșii.
Cum se vor forma însă loturile când femeea saracă va veni la Formarea

moștenirea barbatului ei în concurență cu descendenți?
batul

a lăsat un singur copil

supră,

p. 300),

$ 2), se

femeea

vor forma

în deplină

având

trei

proprietate

de

Dacă bar- „poturilor

legitim, legitimat sau adoptat (vegi vine
la moştenirea barusufructul

loturi egale,
copilul

unei

treimi

(Art.

684

patului în

din care două se vor lua concurență

barbatului,

ear femeea

va avea den

Art

în tot timpul vieţei sale (vedi supră, p. 300, nota 2) usufructul
684, $1 şi 2.
lotului al treile, nuda proprietatea fiind al copilului. ') şi consolidându-sc asupra capului seu la moartea femeci.
Dacă presupunem că defunctul a lăsat mai mulţi copii legitimi,
legitimaţi sau adoptivi, femeea având drept, în asemene caz, la o
porțiune virilă în usufruct (Art. 684 $ 1), se vor face atâte loturi egale pe câţi sunt descendenţi, plus unul pentru femee. Fiecare copil va lua câte un

lot în deplină

proprietate;

ear femeea

va 'avea numai usufructul unui lot, nuda proprietate aparținând
în indivisiune copiilor earăși pănă la moartea femeei, când ei
vor împărți între dânşii lotul a cărui usufruct aparținea femeei.
Curtea din Iaşi a decis că calculul părţei succesorale cuvenită Calcularea

văduvei sarace
determinarea

are a se face conform
cotităţei

disponibile,

art. 849 C. C. relativ la PAL (ure”

adecă, prin calculu!

fictiv, adăo- Art. 849C.0

gându-se la averea găsită în ființă şi valoarea lucrurilor de care
- defunctul dispusese în mod gratuit în favoarea celorlalți moștenitori.

”

(Vedi Dreptul pe 1890, No. 34.)
Averea

remasă în urma

în modul următor,

barbatului

s'ar mai putea încă împărți

și Alt mod de

Descendenții barbatului vor putea să împartă împărțeală

între dânşii toată averea, obligându-se a servi temeri, în tot timpul vieţei sale, partea cuvenită ei în usutruct, însă pentru aceasta

trebue ca toţi moştenitorii să fie capabili
căcă ei 'ar

putea

so

oblige

și femeea

la acest mod

de

să consimtă,

împărțeală,

întru

cât ea are un drept real, adecă un adevărat drept de moștenire
în averea mobilă şi imobilă a barbatului, ear nu o creanţă ereditară. ?)
suecesiunei suma acelui prisos, întocmai ca la, raport (Art. 739), remănând din restul masei să se facă părţi egale; însă această soluțiune este inadmisibilă, pentru că legea nu autorisă asemene preluări

când e vorba de compunerea, Joturilor, ci voeşte din contra ca 10turile să fie egale și trase la, sorți, ceea ce esclude ori ce preluare.
Laurent, X.

D

334, în medio.

Demolombe.

XV.

» Dominium autem îllis filiis servetur.“ (Nov.
şi supră,

p. 300,

nota

682.

117,

Cap. 5.)

Vequ

2,

2) Dreptul femeei este un drept succesoral, ear nu un drept: de cre- „Dreptde moș
troversă,

470

CODUL

Femeea mare
sezina şi nu
e moșteni-

CIVII,.— CARTEA

745,

Dar dacă femeea, este moștenitoare a barbatului, ea nu are sezina,

ci trebue s'o ceară de la justiţie. (vedi spră p. 233.) Ea nu este
căci reserva fiind un

toare reser- de asemene reservatară,
vatară.

IIIl.—CAP. VI.—S-a 1. —ART, 684, 740—743,

drept escepţional

care

nu aparţine de căt descendenților şi unora. din ascendenți (tatălui
şi mamei) (Art. 841—843), nu se poate acorda de cât în virtutea
unui tecst de lege, care-nu esistă; de unde resultă că femeea
un

are

drept

succesoral pur

şi simplu,

un

ea poate

cu care

drept

anţă în toate casurile, adecă atât în casul când ea are o porțiune
invariabilă (o pătrime) în deplină proprietate (Art. 684 $ 3), cât și
în casurile în care ea are o treime sau o porțiune virilă în usufruct. (Art. 684 $ 1 şi 2.) Trib. Dolj şi Curtea din lași. Gazeta
Craiovei din 4 Martie 1890, No. 14 şi Dreptul pe 1890, No. 34.
Idem. Cas. Rom. Dreptul pe 1888. No. 57.——Contră. Curtea din
București (Dreptul pe 1889, No. 61), după care dreptul prevădut
de Art. 684 n'ar fi un drept succesoral, ci un drept de creanță
resultând din obligaţiunea ce are barbatul, prin contractarea căsătoriei, de a susține pe soția sa nu numai în timptul vieţei sale,
dar şi după moartea

sa, şi acest sistem

pe împre-

se întemeiează

jurările că dreptul care resultă pentru femee din Art. 684 nu este
reciproc şi că el nu se cuvine de cât femeelor lipsite de avere,
încât motivul. care a făcut pe legiuitor se creeze acest drept n'a
fost. rudenia sau afecțiunea, basa drepturilor succesorale, ci sărăcia
și neputința femeei de a'şi procura mijloace de viețuire, când, după
moartea barbatului, ea s'ar găsi lipsită de mijloace. Comp. și Cas.
Rom. Bulet. S-a II, pe 1881, p. 269.—Această părere este însă
inadmisibilă pentru următoarele motive: 10 nu numai nu resultă
de nicăiri că femeea saracă ar fi creditoare a barbatului seu, dar

încă Art. 684 se găsește aşedat în titlul moștenirilor, sub rubrica
despre dreptul de moştenire al femeei, şi Art. 684 $ 3 prevede
chiar că femeea succede; 20 Atât la Romani cât şi în vechiul drept
francez, dreptul femeei era privit ca un drept de moştenire (Merlin. Râpert. Tom. 13, VO Quarte de conjoint pauvre), ceea ce era,
adevărat

şi în vechea

noastră

legislațiune,

posiţiile relative la drepturile femeci se

unde,

văd

ca şi astădi, dis-

aședate

în

titlurile

respective

care se ocupă despre moștenire. (V. supră, p. 297, în notă.)

dreptului

seu faţă cu cei de al treile de a se conforma disposițiu-

Din faptul că dreptul conferit femeei prin Art. 684 nu este o
„cxeanţă ereditară, ci un adevărat drept de moștenire, resultă urmatoarele consecinţi: 1 Femeea n'are nevoe pentru Conservarea

Consecințele
care resultă,
din dreptul

de moştenire.

nilor legei relative la transcripţiune, de oare ce formalitatea transcripției se prescrie numai pentru actele tanslative de proprietate,
şi care formează obiectul unui contract între dou& părți (Art. 722
$ 3 Pr. Civ.), ear nu şi pentru drepturile care se nasc din voinţa
legiuitorului, *) de unde resultă că femeea poate să esercite dreptul seu nu numai

contra moștenitorilor soțului,

și cât timp averea

remasă de la defunct se află încăîn mâna lor, dar și în contra celor
Art. 285.

”)

Toţ în puterea acestui princip, se admite câ dreptul copiilor la o jumătate din
averea, părinţilor, care sar fi despărţit prin consimțământ mutual, dobândit în

băsa Art. 285 C. C. este oposabil celor de al treile fără a fi transeris. Vedi

'Tom, 1, partea II, p. 230, 231, Tom. II, p. 45, nota 1, și la autorităţile citate,
adde: Trib. Mehedinţi (Dreptul pe 1886, No. 38) şi Cas. Rom. Dreptul pe 1890, N. 27,
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veni la moştenirea soțului seu numai când el moare ab intestato.
Când însă el a dispus de toată averea sa prin donaţiuni intre
vii sau testament, fără a lăsa nimic femeei, Art. 684 nui dă nici
un drept la moştenirea lui.) (Cas. Rom. Dreptul pe 1888, No 57.)
Se luăm

acum

ipotesa

prevădută

de

Art.

674,

(supră

p. 218,

nota 1), presupunând că moştenirea defunctului urmează a se împărţi între tatăl şi muma sa în concurență cu frați născuţi din

Formarea,
loturilor în
casul
Art. 674.

deosebite căsătorii.
Averea se va împărți în patru loturi egale,
câte !/, fie care, din care două loturi se vor trage la sorţi unul

pentru tată şi unul pentru mamă, ear celelalte două loturi care
au mai remas se vor împărți între fraţi în următorul mod: fratele hun

va trage

la sorţi câte

ţii consanguini și uterini
tul lor respectiv,

ceea

o parte

vor

în ambele. loturi,

trage numai

ce face

câteo

că fratele bun va

ear fra-

parte

lua de

în

10-

două

ori

cât un frate consanguin și uterin. ?)
de al treilea care ar fi cumpărat un imobil succesoral de la aceştia,
chiar când vândarea, ar fi avut loe prin licitaţie publică și hotărîrea
care i-a recunoscut dreptul seu de moştenitoare usufructuară ar fi

posterioară acestei vândări. Trib. Dolj. Gazeta Craiovei, loc cit., No.

14.—20 Femeea fiind o adevărată moștenitoare a barbatului seu
nu are nevoe de ași valorifica dreptul seu pe calea principală
față cu moştenitorii, după cum greşit hotărisecurtea din Bucureşti (Dreptul

pe 1889,

No.

61),

ci va

cere

dicret

de la

justiţie

punerea sa în posesiunea averei succesorale. (Art. 653 $ 2.) Comp.
Cas. Rom, Dreptul pe 1888, No. 29. Vedi şi supră p. 30i, nota 2.
1)

'Tot astfel

erau şi vechile

noastre

legiuiri, unde

privitoare la moştenire între soți sunt

vedem că tecstele Dreptul ve-

aședate în codul

(Art. 957 urm.), în capitolul III din partea

a l-a,

Calimach

chiă.

sub rubrica des-

pre moştenirea ab intestato, ear în codul Caragea (Art. 17 lit. k,
partea IV cap. 3), sub rubrica despre moștenirea fără diată, de
unde s'a și dedus că sub legile vechi, femeea nu era reservatară. Vedi Costaforu. Magasin judecătoresc, p. 261.
La Romani

însă, unii pun

pe femeea

saracă

între

moştenitorii Dreptul Ro-

reservatari, dându'i dreptul de a face să se acoarde porţiunea ei
(quarta socie inopis), chiar contra disposițiuuilor soţului decedat.
Argument din novela 53, cap. 6, unde se dice: „Si famen legatum
aliquod reliquerit ei vir minus quaria parte, compleri hoc.“ Veţi
Maynz. Drept Roman. III. $ 392 şi 393. Vedi şi Merlin. Râpert.
Tom. XIIL Vo Quarte de conjoint pnuvre, p. 692, No. 8 și 9.

2) In caz când frații născuţi din deosebite

căsătorii ar veni în con-

curență numai cu un ascendent privilegiat (tatăl sau mama), partea acestui ascendent

fiind

de o pătrime

(Art.

671,

673), se vor

forma tot patru loturi egale din care unul se va trage la sorţi pentru ascendentul -supraveţuitor,

ear celelalte trei loturi se vor sub-

împărţi în două loturi egale, (linia paternă şi linia maternă); îraţii buni vor trage la sorți câte o parte în ambele loturi, ear fraţii
consanguini sau uterini vor trage numai în lotul liniei lor respective.
Dacă în urma defunctului n'a remas nici tată nici mamă, ci.

numai frați buni, consanguini

şi uterini, împărțeala averei se

va

măn,

CODUL

412

Loturile trebue să fie egale nu numai în privința valorei lor,

Modul cum
loturile tre-

bue să fie
făcute.
Arţ. 74l.

4.

CIVIL.—CARTEA II.—CAP. VI.—S-a L—ART.

De

le compun.

care

şi a natureă bunurilor

dar

persoanele

aceea,

însărcinate cu formarea lor (Art. 412, 734, 743) trebue să le compue astfel ca să se deie în fie-care parte,pe cât se poale, 1) aceeaşi cantitate de mobile, de 'imobile, ?) de drepturi 3) sau de

creanţe )

de aceeaşi natură și valoare.

face tot pe linie, formându-se din capul locului două loturi egale,
unul pentu linia paternă și altul pentru acea maternă; fraţii buni
vor trage earăși la sorți în ambele linii, ear ceilalți frați numai
în lotul liniei din care ei fac parte. Comp. Curtea din Galaţi. Revista
judeciară din 1890 (anul 1), No. 6. p. 43. Cu toate acestea, cestiunea
este controversată, şi sunt mulţi care susțin că, în caz de a veni la
moştenire numai frați născuţi din deosebite căsătorii singuri, fără
ascendenți privilegiați (Art. 672), ei vor trebui să iee cu toţii de o
potrivă. Vedi supră, p. 279 urm.
Regula

de

stabilită

Art.

care nu

741,

face de

aplica

cât a

şi a

modifica principiul înseris în Art. 736, în puterea căruia fie care
din moștenitori poate cere partea sa în natură din mobilele și îvor apremobilele moștenirei, nu este deci absolută, și judecătorii
cia în mod suveran, după împrejurări, dacă era sau nu cu putință
de a fi observată. Ea nu este însă facultativă, şi judecătorii care

ar aplica-o, de câte ori ar esista bunuri suficiente de aceeași
natură şi valoare pentru compunerea fie cărui lot, ar da, fără

nici o îndoeală, o hotarire casabilă. Demolombe. XV. 672.—Părţile
se pot însă depărta de la această regulă într'o împărțeală de bună
voe, 'dacă ele sunt toate capabile şi stăpâne asupra drepturilor lor.
Art. 741 din greșală nu vorbește de imobile, însă această lipsă se

>

mobilele cât şi

complectează prin Art. 736 care vorbeşte atât de

de imobilele moștenirei. Nu s'ar putea deci pune toate imobilele
întwun lot, și toate mobilele în altul. Boileux. II. p. 282. Mourlon.
II. 350.—Și după Art. 1081 lit. e din codul Calimach, împărţirea,
trebuea
Creanţe.

:

9)

să se facă, pe

după câtime și după
Creanţele

nefiind

de

cât

era cu putință,

în părți

calitate. Comp. L. 11. Cod.
cât niște

drepturi,

de o

potrivă

Lib. 3. Tit. 38,

este probabil că legiuito-

rul a înţeles prin drepturi și creanţe același lucru, căci drepturile
veale altele de cât proprietatea facii arare ori obiectul unei împărțeli. Astfel, servituţile n'auo esistență deosebită de fondul dominant, spre a se putea da unnia proprietatea și altuia servitutea,
ear drepturile de usufruct, de uz și de abitațiune ce putea
să aibă defunctul stângându-se prin moartea lui (Art. 557,565),
nu poatesă fie vorba de transmiterea lor la alții. Cu toate
aceste, legiuitorul a putut să înțeleagă prin drepturi dreptul de us
a unei păduri (Art. 575) şi bezmanul sau embaticul. (Art. 1415.)
Vegi Ducaurroy. IL. p. 462. Bonachi. III. 239.
Creanţele divisibile ale defunctului fiind de drept împărţite între
comoștenitori (Art. 1060), fie care dintr'ânşii are proprietatea unei
părţi din ele. Fiind însă că această fracționare a creanţelor aduce
"dificultăţi, sape non minima incommoda habet (LI. 3. Dig. Lib. 10
Tit. 2),

legea

derogând

la principiul

divisibilităţei de

drept, per-

mite fie cărui moştenitor de a avea în lotul seu o creanță întreagă, în loc de a avea mai multe bucăţi din mai multe creanţe.
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Cu toate acestea, legiuitorul voeşte ca să se evite, pe cât seârt 741$2.
poate, fracționarea peste măsură a fondurilor :) și divisiunea esploataţiunelor, 2) căcă practica de toate dilele a dovedit că cheltuelele
sunt cu atât mai mari, şi prin urmare, productele cu atât mai
- scumpe, cu cât cultura pământului este mai fracționată. Și apoi,
îmbucătăţirea

peste

măsură

a

fondurilor

poate

să le

deprecieze

în mod considerabil, şi prin urmare,-să aducă o daună acelora care
ar primi bucăţi din aceste fonduri,
Fiind însă că părţile care se dau în natură nu pot fi toate
egale între ele, inegalitatea lor se va compensa prin bani (Ari.
749), adecă prin o sumă ficsă (certa precunia).
Suma, menită a
compensa în bani loturile mai mică se numeşte în dreptul francez soulte de partage sau retour de lot. (Demolombe. XV. 675.)

„Nefiind cu putinţă, dice Art. 1086 din

codul

Calimach, a

se potrivi părţile nică după câtime, nici după calitate, judecătorul
poate să le potrivească cu bani sau cu alte lucruri.“ )
Inegalitatea, loturilor mai poate încă fi compensată punându-se
în sarcina loturilor celor mal mari 0 parte mai mare din dato-

riile moșştenirei. 4) Suma

|

Art,

742.

Art. 1086
Cod. Calimach.
Alt mod de
compensare.

Ă

care trebueşte plătită drept compensare moștenitorului

"In caz deci când averea se va compune din mai multe creanţe, se
“va putea pune în fie care lot câte o creanţă întreagă. Această împârţire a creanţelor se consideră însă, după unii, ca o adevărată cesiune, şi

Dobândă.
Aplicarea
Art.

1393.

Controversă.

ca atare, ar trebui să fie notificată debitorilor sau acceptată de dânșii
- întmun act autentic (Art, 1393), căci altfel ea nu şi-ar produce efectele sale de cât între compărţitori și plăţile făcute de debitor
fie cărui moștenitor pentru partea sa ar fi valide. Ducaurroy. Il. 670,
789. Demante. III. 204, în fine şi 225 bis VII. Mourlon,Il. 486. Duranton. VII. 163, 429 şi 519. Dutrue. 547. Vom vede însă, la Ant,
186, că această cestiune este foarte controversată și chiar îndoel-

nică. Comp. Laurent. XI. 49 urm. Demolombe. XVII. 292. urm.

')

Astfel,

dacă două

case

sau

două moșii

urmează a

fi împărțite între

doi moștenitori, nu se va da fie cărui câte o parte din casă şi una
din moșie, căci aceasta ar însemna a îmbucătăți fondurile, ci câte
o casă şi 0. moşie, remănând 'că, dacă imobilele nu sunt de aceeași
valoare, partea cea măi mică să se compenseze în bani. (Art. 742.)
Ducaurroy. II. 671. Laurent. X. 331.
5 Când mai multe imobile vor întra în același lot, se vor pune deci
de preferenţă fondurile cele mai apropiete, pentru că ele să poată
face obiectul unei singure esploatațiuni, tot în interesul micşurărei cheltuelelor și a înlesnirăi agriculturei. Demolombe. XV. 674.
Dreptul
3) Codul Caragea are o disposiţie identică. (Art. 12, partea III. Cap.
13.)—Aceeaşi soluţiune era admisă și la Romani. Vedi L. 52 $ 2. vechii şi
dreptul
Dig. Lib. 10. Tit. 2.—L. 3, Cod. Lib. 3. Tit. 37, precum și Instit. Roman.
-$ 20. Lib. 4. Tit. 6 și $ 4. Lib. 4. Tit, 17.
!
%) Mourlon. IL. 350. Demolombe. XV. 675. Chabot. Art. 833, No. 3.
Tecstul nostru nu permite însă judecătorului de a compensa ine- Deosebire
la codul
galitatea loturilor prin constituirea unei rente (Art. 1639 urm.), de francez.
după cum permite atât tecstul frances cât şi acel Italian. (Art. 995.)
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1.—ART.

VI.—S-a.

(Analogie

de drept.

cu un lotmai mic produce dobândă

din

Art.

1363.) (Laur. X. 332, in fine. Trib. Ilfov. Dreptul pe 1881, No. 57.)
Moștenitorul creditor al acestei sumi are, ca garanţie a plăţel ei, un privilegii asupra imobilelor moștenirei.') (Art. 1737 $ 3.)
(Vegi şi Art. 1741 care ne arată cum se conservă acest privilegii.)
Cine formeaIn caz când toţi moștenitorii sunt capabili şi de faţă, părză loturile?
Art, 743 $1 țile sau loturile se vor forma înaintea arbitrului rânduit după
şi 412,
Art. 737 de unul dintre dânșii sau de o altă persoană aleasă de
dânşii în unanimitate, 2) cu consimțământul ei, ear la caz de neînţelegere, de un espert rânduit de cătră judecătorul comisar. )
'va fi un minor,
(Art. 743 $ 1.) In caz însă când între moștenitori
un interdis, un absent sau nepresent, loturile se vor forma numai de
esperţii rânduiți de tribunal. €) (Art. 412.) Dacă tribunalul n'a
renduit esperții prevăduți de Art. 411, ceea ce este permis, pentru că espertisa este facultativă (vedi sapră, p. 457), el va rendui un espert pentru formarea loturilor, (Art. 743 $ 1.)

Art. 1737 $ 3

Tragerea

loturilor la sorfă.

Art. 743 $ 2, ab initio.— Părţile apoi. se trag la sorţi. (Art. 412,
744 C. C. Art. 700 Pr. Civ. Art. 834$ ultim. Cod. Fr.)
Art. 700 Pr. Civ.—Dacă cererea este ca imobilul sau imobilele să
se împartă în mai multe părți, în natură, esperţii, după ce vor face estimarea, vor însemna cum trebue să se compună fie care lot sau parte a se da.
Raportul esperţilor fiind aprobat de tribunal, loturile sau părticelele
vor fi trase la sorți, faţă cu părţile, înaintea tribunalului, sau a unui judecător comisar numit de tribunal. (Art. 412, 743 $ 20. C. Art. 975 Pr. Fr.)
Art. 744. C. C.—Mai înainte dea procede la tragerea părţilor la sorţi,
fie care compărțitor este admis a propune reclamările sale în contra formărel
părţilor. (Art. 733, 743 $2, 146 C. C. Art.

După

Art. 744.

700

Pr.

Civ. Art. 845

formarea loturilor, ele se trag la

5) Comp. Curtea din
2) Toţi moştenitorii
mulțămindu-se de
resultă că în caz

sorţi, față

Cod.

cu

Fr.)

păr-

Bucureşti. Dreptul pe 1887, No. 45.
trebue să consimtă la această alegere, legea neastă dată cu majoritatea ca la Art. 736, de unde
dea nu consimţi unul din comoştenitori, alege-

rea, se va face-de judecătorul

după Art. 733. Lau-

comisar renduit

rent, X. 330. Demolombe. XV. 668.
3) Acest-espert trebue să fieo persoană

străină,

ear nu

unul

din

comoştenitori.

+)

DL. Bonachi (III. p. 242), întemeinda-se pe eliminarea Art. 978 fr.
din procedura noastră, crede că loturile se vor putea forma de o
persoană rânduită de părți, chiar când între moştenitori” unii ar fi
incapabili, în care caz alegerea acelei persoane se va face de cătră
representauţii lor legali, Această părere este însă inadmisibilă față,

cu Art. 412, după care loturile înt”o împăţeală

nori trebue

să se formeze

de

cătră

esperţii

privitoare pe mi-

rânduiţi

de tribunal

conform Art, 411. Soluţiunea pe care am admis-o este singurul mij.
loc ce am găsit de a concilia Art. 412 cu Art. 734 și 743. Vedi
supră, p. 458, nota 1 şi Tom. II al lucrărei noastre, p. 206.
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ţile înaintea tribunalului, sau a unui judecător comisar numit de
tribunal (Art. 700 Pr. Civ. şi 412 C. C.) şi în presenţa ministerului public,

când sunt

minori

1877.) Inainte însă de tragerea

părțitor

este admis

a propune

(Art.

în causă.

tombrie

reclamaţiile

din

2. L.

sale

Oc-

29

!) fie care com-

sorţilor,

contra

în

formă-

rei loturilor. ?) Aceste reclamaţiuni vor avea de scop îndreptarea
greşelelor comise cu ocasiunea formărei părţilor. *)
Toate operaţiunile preliminare anterioare tragerei loturilor Dreptul de
apel operaţiiîn conla, sorți, precum preţeluirea bunurilor de împărţit, luarea socote- tra,

lelor pentru formarea
crări pregătitoare,

masei, formarea loturilor ete. sunt niște lu- lor prelimi-

şi ca atare,

calea

nu pot fi atacate pe

apelului

nare,

de cât odată cu sentinţa tribunalului care confirmă sau modifică
actul de împărțeală. (C. din București. Dreptul pe 1887, No.81.)

Despre

împărțeala prin atribuțiune

(partage datiribution.)

Art, 743 $ 2, în fine.—Dacă însă eregii vin la moștenire cu părți
inegale, autoritatea judecătorească (adecă tribunalul) decide de trebue
să se proceadă prin tragerea la sorți în parte, sau prin darea părţilor
în total. &) (Art. 996 $2 Cod. Italian.)

Eată

')

un tecst în aparență foarte simplu, care însă dă loc la

După tragerea sorţilor, nici o reclamaţie nu mai este primită. Demolombe. XV. 669,
|
Nu numai tragerea sorților, darşi împărțeala prin atribuțiune,
admisă de legiuitorul nostru prin A. 743- $ 2, pune capăt reclamaţiilor
ulterioare. Bonachi. il. p. 245. După tragerea sorților sau după
împărțirea

9)

loturilor pe cale de atribuţiune

(Art.

743

$ 2),

împăr-

țeala nu va mai putea fi atacată de cât pe calea unui proces principal pentru causele anume prevădute de lege. (Art. 790 urm.)
Aceste veclamaţiuni se adresează judecătorului comisar, care le
primeşte şi le trimete la tribunal, dacă nu parvine a împaca pe
părți. Tribunalul judecă aceste reclamări de urgență (Art. 733), și

găsindu-le întemeiate, ordonă o nouă formare a loturilor prin un
espert rânduit din oficii, ţinându-se în samă pretenţiile reclamanților,
dacă sunt juste şi întemeiate. Mourlon. Il. 350. Bonachi. III. p. 245.

:)
%)

Astfel,

se va pute

cere formarea din noua loturilor,

dacă, la prima

lor formare, s'a violat regulele prescrise de Art. 740—743,
Acest tecst lipseşte în codul francez şi este aproape traducerea Art. 996$2

literală a Art. 996 din

codul Italian,

care se esprimă astfel: Se Cod. Italian.

perd gli eredi non concorrono în parti eguali, bautorilă giudiziaria
decide se si debba procedere per estrazione (tragere la sorţi) o
per attribuzione (darea părților în total) în tutio o în parte. “—Acest teest; lipsind în codul francez, un deputat, Maurat- Palange a
voit să'l întroducă prin un amendament făcut cu ocasiunea discuţiunei legei din 1841, care a modificat, în Francia, procedura civilă,
însă acest amendament s'a respins, pentru că legiuitorul francez
ma voit să pue întro lege de procedură civilă o disposiţie atât de
însemnată modificătoare a codului civil. Demolombe. XV. 680.
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|

743 $2.

nenumărate dificultăți. Ce a voit oare să dică: leginitorul prin această disposiţiune? Voitau el să admită şi la noi impărţeala prin
atribuţiune, permiţând judecătorilor de a atribui moştenitorilor pările cuvenite, fără formalitatea tragerei sorţilor, sau, voit-au el să
lese la facultaţea judecătorilor numai procedarea formărei loturilor,
luând drept punct de plecâre pentru aceasta partea cea mai mare
sau cea mai mică ereditară? !)
Cestiunea nu are nici un sens atunci când toate părţile sunt
capabile şi presente, căci ele sau proced de bună voe la împărțeala averei, şi atunci convenţiunea lor face lege pentru dâusele ;
sau ele aleargă la justiţie, şi dacă în cursul operațiunilor se învoesc a se atribui cutare sau cutare parte la unul sau altul din
comoşlenitori, această convenţie este validă, pentru că decurge
din voinţa liberă a părților interesate, (Art. 730 $ 1 și 969.)
Ce trebue să decidem insă în caz când unul din moştenitori
ar cere tragerea sorţilor, sau când între dânşii unii ar fi incapa|
bili sau nepresenţi? (Art. 411, 412, 747, 749.)
toate

Cu

că tecstul

nostru

este

nu

pe cât

atât de categorie

este acel Italian, totuşi nu-i putem da alt sens de cât admiţend că legiuitorul român a voit să curme controversa din Francia, şi să lese pe judecători suverani de a putea decide că, la
caz de inegalitate a părţilor, moştenitorii să-și primească fie care
părţile în total, fără formalitatea tragerei sorţilor, şi aceasta chiar
atunci când unii dintre comoştenitori ar fi minori sau nepresenţi,
căci dacă Art. 743 $2 ar fi înţeles a nu da judecătorilor alte drepturci: de cât acele de a procede la formarea loturilor, după cum
simpaticul

susține

nostru confrate

și amic D. C. Popescu, ?) această

disposiţie ar fi fost-cu totul inutilă. Apoi, chiar însuşi tecstul Art.
143 dovedește că aceasta este sensul ce febue să i se deie, căci
cuvintele darea părților în total sunt în antitesă cu. cuvintele

Dreptul
străin şi
dreptul
Roman.

')

Impărţeala prin atribuţiuue

este admisă

12

în Belgia (L. din

jum.

1816), în codul Italian (A. 996), de unde am luat şi noi tecstul sus

citat. Acest

mod de împărțeală

era admis

$ 4. Lib. 4. Tit. 17, de offirio judicis. În

este

controversată,

cu toate că nu

şi la Romani. Vedi Instit,

Franeia, insă

esistă nici

un

cestiunea

tecst în această

privinţă. Vedi pentru afirmativa: Duranton. VII. 173 bis. Chabot, Art.
834, No. 5, ear pentru negativa: Demolombe. XV. 680. Laurent.
X. 335. Aubry et Rau V. $ 624, p. 262, nota 30. Cas. Fr. D. P.
47.

2)

1. 994.

Vegi Dreptul

D. P. 75.

1. 461

etc.

-

pe 1884, No. 46 și 51.—Vedi însă în sensul susținut

de noi un articol anonim publicat în Dreptul pe 1884, No. 51 şi
Bonachi. II. p. 244. Curtea noastră supremă a decis de asemene
că pentru ca să se înlăture tragerea la sorţi și să se facă atribu-

țiunea de loturi, când aceasta nu se face prin învoirea părților,
trebue ca judecătorii să constate prin hotărirea lor necesitatea acestei atribuţiuni. Bulet. S-a 1 pe 1871, p. L. urm.

DESPRE SUCCESIUNI.—Ast. 743 $ 2 şi 750,
tragerea
contrarie

la sorță în parie.
Art. 747 şi 749,

477

Această interpretare nu este de loc
căci ambele aceste tecste supunând

validitatea împărţelei în causele cu minori, absenţi sau interdişi, îndeplinirei formalităţilor din articolele precedente, în aceste
formalităţi întră şi Art. 743 $ 2, care dă drept judecătorilor de a
împărţi loturile pe cale de atribuţiune, fără tragerea sorților, de
câte ori părțile cuvenite moștenitorilor ar fi inegale din diferite
împrejurări. (Vedi şi înfră, notă 1.)
Art. 743 este însă în contradicere cu Art. 412, care pres- Contragicere
crie neapărat tragerea la sorţi, de câte ori sunt moştenitori IDi- 743 şi 412.
nori.

Cu

toate

acestea,

din

combinarea

acestor tecste pare

să re-

sulte în deajuns voinţa legiuitorului de a admite atribuirea loturilor fără tragerea la sorți, chiar înti'o împărţeală de minori. Pentru a fi însă corect, legiuitorul Român ar fi trebuit să urmeze întocmai pe acel Italian, şi să elimineze Art. 411 şi 412 dela titlul tutelei.!)
Impărţeala prin atribuţiune are avantajul de a împedica frac-Foloasele îmționarea din cale afară a proprietăţilor şi dea face ca părţile să Poţi
nu se distribue după noroc, care este orb, ci după trebuinţele fie
cărui coproprietar. Ea este de mare utilitute când raportul prin

luare mal puţin se face pe cale de imputare. (Vedi esplic. Art.
764.) Pentru ca asemene mod de împărţeală să poată avea loc
se cere însă ca judecătorii se constate prin hotărîrea lor necesitatea atribuţiunei loturilor fără tragerea sorților. (Cas. Rom. Bulet. S-a I, anul 1871, p. 1 urm.)
Esecutarea

împărţelei.

„Esecutarea împărţelei consistă în liberarea fie cărui moștenitor a bunurilor cuprinse în lotul seu, şi prin urmare,
terea, titlurilor relative la aceste bunuri.

în remi-

Art. 1750.—După împărțeală, se va remite fie-căruia din compărţitori
titlurile particulare obiectelor ce'i s'au dat.
Titlurile unei proprietăţi impăiţite se ţin de acela ce a luat partea
cea mai

mare,

cu îndatorire

de a

le -representa

când

compărțitorii

a-

vând trebuinţă de ele, i le vor cere.
Titlurile eredităţei intregi se ţin de acel erede pe care toți lau ales
ca depositar, cu îndatorire de a le representa la ori ce cerere.
Dacă nu este unire pentru această alegere, atunci titlurile se depun
la archiva Statului, și judecătorul (tribunalul) Jiberează de pe dânsele fiecărui din eredi câte 0 copie legalisată. (Art. 1315 C, C. Art, 13 şi 19
Regul. din 25: Iolie 1872 p. organ. archivelor Statului. Art, 842 C. Fr.)

1) Codul Italian: a eliminat nu

numai Art. 411 şi 412,

dar încă şi

Art. 747, 749. La noi, aceste din urmă două teeste vin în

favoa-

rea părerei ce susţinem, căci ele trimeţindu-ne la regulele și formalităţile din Art. precedente au înţeles a autorisa împărțeala prin
atribuţiune între minori.
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După tragerea sorților sau împărţirea loturilor prin atribuţiune (Art. 743 $ 2), se va trada fie cărui compărţitor partea sa
bunurile împărțite,

din

anume

prevede

după cum

1091

Art.

din

codul Calimach şi 982 din procedura franceză, predândui-se în
acelaşi timp, pentru ca strămutarea proprietăţei să fie perfectă
(Art. 1315), şi titlurile respective de proprietate, cautiones hereditarie (L. 5. Dig. Lib. 10. Tit. 2.), adecă actele scrise, fie ele
autentice sau sub semnătură privată care stabileau dreptul de
proprietate al defunctului. ')
Titlurile unei proprietăţi împărţite, a căror fragmente sunt
cuprinse în diferite loturi, se deţin de acel ce a luat partea cea
mal mare,?) ca. unul ce are interesul de căpitenie la, păstrarea
lor, cu

îndatorirea

însă de

având trebuință de
un drept esclusiv
positarul lor.

a

ele, i le

le înfățoşa

vor

asupra acestor

câte

de

nu este

documente,

In cât privește titlurile întregei moșteniri, precum

tractele

matrimoniale,

spița neamului,

5

Acte

care

mau interes
bănesc. Portrete de familie, diplome, decoraţii, etc.
Controversă,

actele

care

se vor încredința

civilă a defunctului 4) ete., ele

Demolombe. XV. 699. Laurent. X. 339.

copărtașii,

ori

neavând

pentru că el

cere, î

de cât de-

sunt coustarea

constată

aceluia din co-

Ducaurroy. II. 685.

Vegi

şi L. 5. Dig. Lib. 10. Tit. 2, familie erciscunde.
ui
2) „85 que sunt cautiones hereditarie, eas judez curare debet,
imilio.
ab
5,
L.
sit“.
heres
parte
apud eum maneant, qui majore ex
Dig. Lib. 10 Tit. 2. Dacă toţi copărtaşii au parte egală, si ommnes
jisdem ex partibus heredes sint (L. 5. Dig. loco cil.), se vor aplica
$ 4 și 5 al Art. 750,
2) Faptul din partea depositarului de a nu îndeplini sau de a întârdia
macar cu îndeplinirea acestei obligaţiuni îl va supune cătră ceilalţi copărtași la daune interese. (Art. 998, 999.) Demolombe. XV.
697.—In acest scop, se va face un inventar de toate actele de
propritate care au remas în depositul unui din copărtași. DemoJombe, loco cit.—La Romani, depositarul trebuea să deie cauțiunede a înfățoşa originalele de câte ori i se cereau: „eceteri descriptum, et recognitum, faciant, eautione interposita ut, ciim res exegeril, ipsa exhibeantur.“ (L. 5. Dig. Lib. 10. Ţit, 2.)
2) Art. 750 a înţeles a vorbi despre titlurile privitoare la interesele
bănești ale moștenitorilor. Cât pentru titlurile care nu au nici un
interes bănesc, precum sunt diplomele, decoraţiile defunctului portretele de familie etc., despre care nici un tecst nu vorbeşte, cestiunta

este controversată:

unii ar voi, și cu dept cuvânt,

ca ele să

se încredințeze moștenitorului ales de justiție, dacă părțile nu se
înțeleg asupra persoanei la care ele trebue să remâe (Laurent. X.
339. Demolombe. XV. 701 şi C. Angers. Sirey Devil. 86.2. 186),
ear curtea din Lyon a decis că aceste obiecte trebue să se împartă în natură, ca ori ce valoare succesorală, şi la caz când asemene împărțeală. nu poate să aibă loc, să se vândă prin licitaţie
escludându-se

însă persoanele

străine de

la

mezat.

pe 1860-1869, IL, p. 44.—Tribunalul din Paris

Pand.

Chron.

(v. Pand. Chron.

DESPRE SUCCESIUNE.—Art.

750.

419

părtași care va fi ales ca depositar, cu îndatorire earăşi de a le
înfățoşa, ori de câte ori ele îi se vor cere.
Dacă

unanimitatea copărtaşilor

nu

este

de-acord

asupra

ale-

gerei depositarului, sau dacă acel ales nu primeşte a fi depositar,
titlurile se depun la archiva Statului :) (Art. 12 și 19 Regul. din
1872 p. org. archivelor Statului), şi tribunalul eliberează fie cărui
moştenitor câte o copie legalisată cu cheltueala sa. Despre cheltuelele împărțelei.
Cheltuelele împărțelei judeciare cad în sarcina tuturor copărtașilor în proporțiune cu partea lor de moștenire şi se icii mai
înainte din masa de împărțit. 2) Aceste cheltueli fiind preluate
mai înainte de ori ce împarţală vor fi deci plătite cu preferenţă înaintea creditorilor moștenitorilor, fiind că ele sunt făcute în interesul tuturor creditorilor. (Art. 1727, 1729, $ 1, 1731.) Numai cheltuelele inutile şi frustratorii cad în sarcina acelui care le a făcut.
loco cit., nota a şi D. P. 70. 3. 103) hotărise că judecătorii pot,
după împrejurări, să deie armele și decoraţiile defunctului celui mai
în vârstă din copiii de secs bărbătesc care parea fi menit în viitor
a vecinici tradiţiunile familiei. Timpurile moderne nu mai cunosc
însă astădi dreptul de primogenitură, nici macar deferența morală:
ce copiii cei mai mici ar trebui să aibă cătră cei mal mari.

Cât pentru manuscriptele destinate la tipar ce sar găsi în
succesiunea defunctului, nu mai remâne nici o îndoeală că ele nu
se vor atribui numai unuia din moştenitori, ci se vor împărți între
toți sau se vor vinde

XV.

ca, ori ce valoare

succesorala.

700. Repert. Dalloz. Succes. 1851.
Mormintele de familie nu întră la împărţeală.

459, nota

3 şi Art.

1090 Cod.

Calimach,

Demoloinbe.

Vedi

supră, p.

citat tot acolo.

1) In codul francez şi în acel Italian (Art. 999), ia caz de neînţelegere

între copartași, alegerea

depositarului

se face

de justiţie. Art,

1091 din codul Calimach voea ca documentele moșiilor, dughenilor şi a altor zidit ce picase în întregimea lor în partea unuia.
din moștenitori

să” se deie lui dimpreună

cu partea

sa;

ear docu-

vaentele cuprindătoare de moșii sau de acareturi împărțite la mai
mulți trebueau să se deie în păstrarea moștenitorului celui mai sigur, sau să se depue

cu învoirea

tuturora

Manuscriptele defanctului.

la o biserică

sau laalt

loc sigur, în de sacra. (L 5, în fine. Dig. Lib. 10. Tit. 2)-ILot:
astfel se urma și în privinţa documentelor care cuprindeau privilegiile familiei moștenitorilor (titlurile de boerie).
2) Laurent. X. 340. Râpert. Dalloz. Succes. 1858 urm.—Cheltuelele
nu se compensează deci între părţi. Curtea din Nancy. Repert.
Dalloz. Succes. 1859.

Morminte
de familie.

SECŢIUNEA
Despre
A raporta
de

acolo

duce
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II.

raporturi. D

un lucru însemnează, în limbagiul obicinuit, al reaa

unde

fost

_

luat.

Raportul în materie de moşteniri este deci o operaţiune prelimi-

Definiţiune.

nară a împărțelei

sau

legitim

descendentul

care

prin

natura]

a-

Deosebire de
la codul francez.

duce la masa comună liberalităţile primite direct sau indirect de
la ascendeutul seu (Art. 751) sau banii ce el datorea acestui ascendent. ?) (Art. 738.) Această operaţie are de scop păstrarea egalităței între toţi descendenţii. (Vedi. şi definiţia sinisforalei
|
dată de Art 1006 din codul Calimach,)
francez, pe
codul
dată
astă
de
Legiuitorul Român părăsind
Rodreptului
care Va avut de model, şi reproducând principiile

Critica codu-

[. 29 şi L. 30 $ 2. Cod. Lib. 3, Tit. 28) admise şi de legiuitorul Italian (Art. 1001 şi 1014), a prescris raportul namaă în
linie dreaptă descendentă, pe când legiuitorul francez îl admite
între toți moștenitorii fără nici o deosebire.
Sistemul codului francez nu se prea esplică însă, de vreme

man (DL. 12. Cod. lib. 3. Tit. 38 și 1. 17. Cod. Lib 6. Tit. 20.

Iuă francez. ce raportul se întemeiează mai
functului,

de cât pe

just ca descendentul
indirect

sau

nai justifică
supraveţuitor,
perfectă între
de a avea o

')
Art.

74 Cod.

comercial
noi.

2

de la

acea

a

legiuitoralui.

ori bunul

Pe

cât este

ceea ce ela

să aducă înapoi
tatăl

voinţa presumptă a de-

mult pe
seu,

pe

atâta

deci

de

primit direct
raportul

nu

se

în privinţa colateralilor, ascendenţilor şi a soțului
căci defunctul care este presupus a voi o egalitate
descendenţii sei, cătră care el nu are nici o rațiune
afecţiune deosebită, 5) nu mai este presupus a voi

Raportul este una din operaţiunile preliminare ale împărţelei, fiind
că el are de scop compunerea masei de împărţit, și legiuitorul l'a
prevădut anume într'o secţie a parte, pentru a se ocupa mai în

special despre el, din causa însemnătăţei lui.-Demalombe. XV. 150.
) In codul de comerţ (Art. 74 urm.), cuvântul repori are cu totul un
alt sens și. însemnează contractul care constă în cumpărarea pe
bani gata a unor titluri de credit circulând în comerț, și în revândarea simultaneă cu termen și pe un preţ determinat cătră aceeași

i)

persoană a unor titluri de aceeași specie.
„Fireşte dreptatea urmează, dice $ 1 de sub cap. 39 din codul lui
Andr. Donici, ca moștenirea părintească între fii să se împartă

între
label
deci
darul

părți drepte și de o putrivă. Collatio bonorum manifestam
cequitatem.« (1. 1. Pr. Dig. Lib. 37. Tit. 6.) Ascendentul fiind
presupus căşi iubeşte pe toţi descendenţii sei de o potrivă,
făcut de dânsul unuia din ei nu dovedeşte că el a voit săi

DESPRE

aceeași

egalitate

între
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ascendenţii şi colateralii 'sei, pe

4851

care

de si-

gur el îi iubește mai puţin de cât pe descendenți. Liberalitatea cu
- care defunctul ar gratifica pe un ascendent sau pe un colateral
dovedește deci din partea sa o afecţiune deosebită pentru această
rudă, și nu este just a prescrie acestor persoane raportul, pentru
că defunctul w'a putut, raţionalmente vorbind, să voească între acești moștenitori aceeaşi egalitate pe care el e presupus av voi
între toți descendenții sei, cătră care el are aceeaşi afecţiune.
Bine a făcut deci legiuitorul nostru de a modificat de astă dată
codul

francez,

denţă, 1) înter
cu cât această
„Prin urmare,
codul Italian,

admițând

raportul

numai

în linie

dreaptă

descen-

fratres (L. 12. Cod. Lib. 3. Tit. 38), eu atât mai mult
soluţie era admisă și în vechea legiuire a Moldovei. 2)
conform acestor. principii, luate de la Romani şi din
colateralii, ascendenţii precum și soțul supraveţuitor

vor fi scutiţi, în legislaţiunea noastră, de obligaţia raportului.
Raportul, care în vechile noastre aședăminte se numea sinis- Origina _ra-

fora (cwvtazopd), colație, punere sau aducere la mijloc (v. Art. 1006
urm. cod. Calimach, şi cap. 39 Cod. Andr. Donici) îşi trage origina sa din dreptul Roman, 5) unde pretorul îl întrodusese pentru a stabili egalitatea între copiii remaşi în familie, singuri chemaţă la moștenire după legea celor 12 tabule, şi acei eşiţi de sub
puterea părintească prin emancipare, pe care el îi chiama prin!
posesiunea bunurilor contra tabulas sau unde viri. Copiii remaşi
în familie neavând în timpul vieţei tatălui lor nici o proprietate,

portului.
Dreptul roman.

bunurile dobândite de dânşii sub ori ce titlu se confundau în a-

verea părintească pe care o măreau, î) pe când copiii emancipaţi
puteau din contra să dobândească o avere deosebită.

deie mai mult de cât altuia, ci numai că i-a avansat o parte din
moștenirea viitoare (precipuus). (L. 12 şi 13. Cod. Lib. 6. Tit. 20.
L. 1 $ 16. Dig. Lib. 37. Tit. 6. L. 35. Dig. Lib. 10. Tit, 2) Raportul are deci de scop împărțeala dreaptă între toţi descendenţii
autorului comun. Comp. Arntz. IL. 1517. Demolombe. XVI. 151,
163. Laurent. X. 546, 553, 556. Aubry et Rau. V. $ 628.

1) Nu numai descendenţii legitimi, dar. și acei naturali vorfi obligaţi
şi vor avea drept la raport, când vor veni la moștenirea mamei

lor naturale. (Art. 652 $ 2, 677, 678.)
„Sinisfora se face între pogoritori care întră la moștenirea suitorilor“, dice Art. 1007 din codul. Calimach. (790 Austriac.) Vedi și
codul lui Andr. Donici, Cap. 39, despre sinisforă, pretum şi L. 19.
Lib. 3. Tit. 38. L.17 Cod. Lib. 6. Tit. 20. Vegi și înfră, p. 483, n. 5.
5) Raportul figurează însă în monumentele dreptului germanic şi cu2)

tumier anterior dominațiunei și independent de înriurea

dreptului

Roman. (V, Sachsenspiegel din 1231-1235 şi Schwabenspiegel din
1277-1281.) Comp. Arntz. Il. 1513.
*).. „Ipse enim, qui în potestate nostra est, nihil suum habere potesi.“
- Instit. Gaius. II, $ 87, Sub imperiu însă, copiii care erau sub puterea părintească puteau să dobândească o avere oare care, ce se
3l

Descendenţi
naturali.

482

Admiţând

emanciparea

născut

pentru

pretorul con-

aceşti din urmă la moștenire,

şi pe

sidera
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ca neavenită, şi prin

dobân-

bunurile

urmare,

dite de dânşii trebueau să între la împărțeală, ca şi acele dobândite
de cătră fiii neemancipaţi remaşi sub puterea tatălui. Astfel sa
copiii emancipaţi, care vineau

în con-

la moştenire

curență cu fraţii lor neemancipaţi, obligaţia de a raporta bunurile dobândite de dânşii în urma emancipărei lor, căci altfel ei
Sar fi împărtăşit pe nedrept din averea fraţilor neemancipaţi. 3)
Aceleaşi vederi de egalitate făcură ca fiica, emancipată sau
neemancipată, care venea la moștenirea ab intestat sau la posesiunea bunurilor să fie obligată a raporta zestrea ce primise de la
tatăl ei (L.1. Pr. Dig. Lib. 37. Tit. 7 şi L. 12. Cod. Lib. 6 Tit.
20), obligaţie care fu mai pe urmă întinsă şi la fetele înzestrate
de ori ce ascendent, şi chiar la copiii de sees bărbătesc, care pri-

mise de la un ascendent o donațiune ante nuptias. 2)

în tim-

numea peculium. Vedi Tom. IL. p. 38, 39, în notă.—Chiar

Raportul
zestrei sub
legile vechi.

care

ori oare

pul republicei, tatăl lăsa adesa

bunuri

fiilor sei pen-

tru facerea unui comerț. Insitit. Gaius. IV, $ 69 şi 73, ab înitio.
1) „Consequens esse credii pretor, ul sua quoque bona în medium conferant, qui appetant paierna.“ (|. |. Pr. în fine. Dig, Lib. 37. Tit.
6) Vedi și 'Lom. I, partea I, p. 45, nota 1.
2) L. 17. Cod. Lib. 6. Tit. 20. Vedi şi L. 29 şi 30 $ 2. Cod. Lib.
3. "Tit, 28.—Raportul zestrei avea loc şi în pravila lui Matei Bași în
sarab (glava 277). In codul Ipsilant (Art. | de la moşteniri)
te
codul Caragea (Art. 17, lit. c. partea IV, cap. 3), fetele înzestra
nu erau

obligate la raport,

căci ele nici nu veneau

la

moștenirea

părinților lor în concurență cu fraţii, care erau datori a le înzestra
şi as.
chiar din avutul lor. Vei supră, p. 271, nota 1, Comp.
pe

1879,

p. 396. Dreptul

(Art. 158, 761,

128,

1914.)

Rom.

Bulet.

pe

şipe 1889,

No. 68

1885.

No. 54.—In codul Calimach, fetele înzestrate nu erau de asemene
cu
supuse raportului, fie că ele veneau la moștenire-în concurență
lit.g
1010
Art.
Vedi
distinge.
nu
ul
legiuitor
căci
surori,
cu
frați, fie
nu
şi 1013, unde se dice: „fetele cele înzestrate de cătră părinți
e
zestruril
mijloc
la
pue
să
silite
sunt
nici
dar
pot cere sinisfora,
ui
lor.« In codul Austriac, din contra, zestrea este supusă raportul
Donici
după principiile romane. (Art, 788 şi 790.)—Codul lui Andr.
diată.
fără
"mureau
părinţii
când
numai
fete,
pentru
admitea sinisfora,
ate.
liberalit
care
și
ori
ca
Astăgi, zestrea este supusă la rapoit
despre modul

Cât

face raportul zestrei, vedi înfră, esplic, Art, 761

Nar trebui însă să credem, după cum

de dl. Mârzescu,

am

cum

une

ori se

şi 1989.

audit susținându-se

că sub codul Calimach, fetele înzestrate

n'ar veni

la moștenirea înzestrătorului, ca în codul Caragea, pentru că de şi
ele sunt scutite de raport,

din Art. 916$(732

totuşi dreptul

Austriac), după

lor la moştenire

resultă

care moştenirea se cuvine po-

fegoritorilor mortului fără deosebire de. partea bărbătească sau
escluse
erau
nu
că
numai
nu
fetele
Moldova,
în
dar,
Așa
meească.

de la moştenirea, tatălui lor, dar încă
ce ele nu raportau

zestrea.

Vedi

şi cele scrise de DI, B. M. Missir,

exau

şi supră,

avantajate, de vreme

p. 271, nota

1.

Comp.

în Dreptul pe 1876, No. 3, p. 22.
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In fine, acest raport al zestrelor şi al
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donaţiunilor

propter

nuptias a atras, penuu ceilalți copii sau descendenţi, obligaţia
reciprocă de a raporta tot ce ei primise sub un alttitlu. (L. 20

$. 1, Cod. Lib. 6. Tit. 20.) Justinian a întins chiar raportul zestrei şi a donaţiunilor şi la succesiunile testamentare, când testatorul nu esprimase o voință contrarie, nisi expressim designaverit
îpse se velle non fieri collationem, sed habere cum qui cogilur er
lege conferre, et quod jam datum est, ct ex jure testamenti. (Nov.
18 Cap. 6, de collationibus dotis vel donationibus propter nuptius.)
Persoanele care datoresc raportul.
Art. 751.—Fiul sau descendentele 1) care vine la succesiune, chiar
sub beneficiii de inventar, împreună cu fraţii ori surorele sale sau cu
descendenții acestora, ?) trebue a, raporta, coereţilor sei tot ce a primit

de la defunet prin dar atât direct cât și indirect,

donatorul (dăruitorul) a dispus

altfel.

(Art.

650,

afară de

669, 704

casul când
urm.

738,

739, 752 urm. 751, 758, 761, 763, 845, 846, 946, 1282, 1914 CO. Ant.

1001 și 1014 Cod. Italian.)

Art. 152.—Eredela (adecă descendentul) ce renunță la succesiune
poate opri darul sau a cere legatul ce i s'a făcut, în limitele părţei dis-

ponibile.

(Art. 695

urm.

751,

763,

899 urm. C. C. Art. 745 C. Fr.)

841

urm.

847

urm.

851,

894

urm,

Art. 753.—Donatarul 2) care nu va avea calitatea de a moșteni în

momentul donațiunei, dar care avea această calitate la epoca deschiderei sucesiunei £) este obligat de a face raport, dacă donatorele (dă-

ruitorul) nu Va dispensat de aceasta. (A. 651, 151, 846 C. C. Art. 846 C.Fr.)
Art. 755.—Fiul (sau mai bine gis descendentul) care vine cu drep-

tul seu propriu

la succesiunea

donatorului

(dăruitorului),

nu

este obli-

gat a raporta darul făcut părintelui seu, chiar când ar primi succesiunea acestuia; dar când fiul vine la succesiune cu dreptul de represen-

taţiune, atunci

este dator să rapoarte

aceea

ce s'a dăruit părintelui seu,

chiar în casul când ar fi renunţat la succesiunea părintelui. (Art. 664
urm. 668, 685 urm. 695 urm. 751, 754 C. C. Ant. 848 C. Fr.)

Fiul
1) Aceste

sau descendentele, 5)
cuvinte,

ca şi întregul

fie el

legitim

sau

articol, sunt luate

natural
din

(vegi

codul Italian.

(Art. 1001.) Codul francez supune la raport pe ori ce moștenitor»
în genere (tout hevitier.) Mai este încă de observat că Art, 751
nu vorbeşte de legate, despre care se pomenește însă în Art. 752,
754,

2)

756

şi 846.

Aceste cuvinte lipsesc în tecstul francez

2) Adecă primitorul darului, care, după
*)
2)

și sunt luate earăși după

Art. 100] din codul ltalian. Vegi și Art. 1014 Cod. Italian.

Art, 751, modificat de la co-

dul francez, nu poate fi de cât un descendent al dăruitoruluj.
In Art, 756, 770, 773 şi 846, descendentul care are calitatea

de

Colateralii,

în

moștenitor în momentul deschiderei moștenirei se numește succesibil.
ascendenţii

Şi soţul

supravețuitor

sunt

deci

scutiţi

legislaţia noastră, ca şi în acea Italiană, (Art. 1001 şi 1014 C. Ital.)

de obligația raportului. Comp. Curtea din București. Dreptul pe 1887,
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751.

III—CAP. VI.—S-a II—ART.

supră, p. 481, nota 1), ear nu fie care moștenitor, după cum grea
şit se esprimă Art. 738, care vine la moștenirea ab intestat !)
cu
ă
împreun
2)
,
ascendentului seu, chiar sub beneficiii de inventar
fraţii oră surorile sale sau cu descendenții acestora, 3) este obliNo.
atât
Cod.
Cod.

87. Vedi şi supră, p. 480, 481.—Aceeaşi soluție era admisă
la Romani, cât şi în vechia noastră legislațiune. Vedi L. 12.
Lib. 3. Tit. 38; L.17. Cod. Lib. 6. Tit. 20; L. 29 şi 30 Ş 2.
39
Lib. 3. Tit. 28; vedi și Art. 1007 Cod. Calimach şi Cap.

din codul lui Andr. Donici.

Moștenire
testamentară,
Raportul
are loc.

Vedi şi pravila lui M. Basarab,

glava 277,

pridupă care fetele raportau zestrea, ear feciorii cei mară bucatele t.
testamen
fără
adecă
carte,
fără
măte de la tatăl lor, când el murea
ab

')

Raportul

făcând

parte

intestat nu are loc
650), nu însă şi la
litatea averei este
gatar universal (art.
voință de egalitate

din titlul care

se ocupă

de

moştenirea

de cât la moștenirea deferită prin lege (Art,
acea, testamentară, când, de esemplu, universa.atribuită unui descendent în calitatea sa de le888 urm.), căci raportul fiind întemeiat pe
presupusă a defunctului, nu mai încape presum-

ela mațiunea, că el vroește egalitatea între moștenitori îndată ce 159,
172.
XVI.
Demol.
556.
X.
.
Laurent
e.
nifestat o voință contrari

initio.
Arntz. IL. 1523. Mourlon. II. 379. Aubry et Rau. V. $630, ab
Bulet.
Rom.
Cas.
şi
59
No.
1881,
Curtea din Bucureşti, Dreptul pe
No.
S. 1 pe 1882, p. 432. Vedi însă Trib. Iifov. Dreptul pe 1890,
h,
28. „Nu se face sinesfora, dice Art. 1009 din codul Calimac

vinţii prin testament
inte cel puţin a trei
rea lor între fiii sei“.
ab imitio din codul

dacă pă-

sau prin alte înscrisuri, sau prin viii graiii
marturi vrednici de credință, au impărţit
Vegi şi Art. 1008 din același codice. —Art,
Austriac prevede, de asemenea, că în caz

copiii vin la moștenire

în virtutea

unui

act de

ultimă

.

înaave790
când

voință, ra-

de
portul n'are loc de cât atunci când el a fost espres ordonat
1008 din
Art.
şi
t
redacta
vede
se
sens
acest
în
Tot
.
testator
cătră
Justinian
codul Italian. (Vedi însă Art. 1026 din același codice.)
rea
moşteni
la
şi
loc
aibă
să
m
bonoru
collațio
ca
voea din contra,
(Nov.
nt.
testame
în
e
testamentară, în lipsă de o disposiţie contrari
Tit.
18, Cap. 6.) Vegi supră, p. 483. Comp. L. 1 $19.Dig. Lib. 37.
Tit. 20,
6.
Lib.
Cod.
16.
şi
10
L.
2:
Tit.
10
Lib.
Dig.
$1.
39
L.
și
6
după care legatele nu erau supuse raportului.
rile ce
Beneficiul de inventar neavând nimic de comun cu îndatori

Moştenitorul

ile dinmoştenitorii au între ei, și nefiind relativ de cât la relaţiun
o rațiune de

beneficiar
este supus

tre moștenitori

cu creditorii

moştenirei,

nu era

nică

cu
a scuti de obligaţia raportului pe moștenitorul beneficiar,

raportului.

mai mult cu cât, în privinţa comoștenitorilor

%)

sei, el are

atât

aceleași

îndatoriri.
drepturi, de unde resultă că trebue să aibă și aceleași
toMoșteni
695.
IL.
oy.
Laurent. X. 554. Demol. XVI. 176. Ducaurr
i
predăre
urma
în
și
lui
raportu
ei
obligaţi
supus
rul beneficiar este
moştebunurilor prevădute de Art. 713, pentru că el remâne tot
mbe.
tenitor, predarea scutindu'l numai de plata datoriilor. Demolo
|
115.
X.
.
Laurent
ciț.
XVI. loco
între
Raportul nu are. loc la noi, ca şi în codul Italian, de cât
Cod.
frați și urmașii lor (înter' fratres), după cum se esprimă IL. 12.
mulţi
mai
intre
făcut
de
ală
împărțe
o
ne
presupu
EL
38.
Tit.
3.
Lib.
: de
descendenți chiemaţi la, aceeași moştenire (Demol. XVI. 242),
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gat să raporteze comoștenitorilor sei, adecă celorlalți descendenţi
ai defunctului, toate bunurile, mișcătoare sau nemișcătoare; corporale

funct

sau

incorporale,

prin dar, ?)

ce el ar fi

atât direct

primit

personal ')

de la de-

cât şi indirect, 5) afară

unde resulţă că el nu va avea loc atunci când numai un
dent

de

casul
descen-

va fi chiemat la moştenire (de aceea Art. 758 obligă pe coerede

la, raport), nici când ascendentul va fi împărțit averea sa în viaţă
conform

Art.

794 urm. Demolombe. XVI.

248. Laurent. X. 580.

De-

mante. 1V. 245, bis IL. Aubry et Rau. V. $ 632, note 11, p. 327.
Nu poate de asemenea să fie vorba de raport de câte ori universalitatea

:)

țiune

”

unei averi este atribuită unui

legatar

universal.

Cas.

Rom. şi Curtea din Bucureşti. Vedi supră, p. 484, nota 2.
Descendentul nu va datori deci raportul, dacă el n'a primit personal darul de la defunct, cu toate că el ar fi profitat indirect de
liberalitatea făcută unei alte persoane. Pentru a fi deci supus obligaţiei raportului, trebue a fi în același timp și moștenitor și donatar. (Art. 751 şi 755.) Demol. XVI. 181, 194. Laurent. X. 557,
562.—În cât priveşte casul în care descendentul ar veni la moştenirea bunului prin representaţia tatălui seu (Art. 665), care ar
fi primit un dar direct sau indirect de la de cujus, vedi esplic. A. 755.
De asemenea, descendentul nu va raporta de cât ceea ce ela primit în realitate de la defunct, nu însă şi ceea cei sar fi făgăduit
fără
ai se da, căciatunci părţile n'ar maifi egale. Demolombe. XVI.
308 urm, Laurent. X. 557. Cas. Fr. D. P. 65. 1. 292.
Tot astfel, el nu va raporta ceea ce ar fi primit de la altul de
cât de la defunct. Astfel, descendentul care ar fi primit o donade la bunul

seu nu

o va raporta

când

ei va veni la moşte-

nirea tatălui seu, ci numai când va veni, dimpreună cu alţi descendenţi, la acea a bunului seu dăruitor. (Art. 757.) Laurent. X. 565.
Demolombe. XVI. 265 urm. 312.
Prin dar nu se înţălege numai donaţiunile (Art. 801) și înzestră- Liberalitările (Art. 758, 761, 1282, 1914), ci ori ce folos provenit din libe- Hile defuncralitatea defunctului care micşorează patrimoniul seu în detrimentul
mul
celorlalți descendenţi. (Art. 946.) .
Ceea, ce descendentul a primit de la defunct fitulo oneroso (Art. Acte cu titlu
945), de pildă, în urma unei vândări, unui schimb, unei transacDero.
țiuni etc., nu

este supus raportului, pentru

că defunctul primind un

echivalent n'a micşorat prin acest act averea sa în dauna celorlalți
descendenți. Demo]. XVI. 317. Dacă însă contractul cu titlu oneros as-

cunde un dar indirect, acest dar va fi supus-raportului. (V. înfră, p. 486.)
Darurile făcute pe calea directă (recta via) sunt donațiunile făcute Daruri
cu învestirea formelor legale (Art. 800 urm.), înzestrările (Art, 758, directe.
161, 1281, 1914) și chiar donaţiunile manuale, care se fac prin
trădare de la mână la mână. (Comp. Art. 972 şi 1909.)
Lu

Prin urmare, nu

numai

donaţiunile făcute cu

îndeplinirea for- Donaţiuni

melor legale, și înzestrările, dar și donaţiunile manuale primite de controversă.
la defunct sunt supuse raportului. Art. 759, care scuteşte de raport
numai presenturile obicinuite, decide implicit cestiunea, şi această
escepţie confirmă regula generală care este raportul. Demolombe.
XVI. 255 şi 328 urm. Laurent, X. 596,597. Mourlon. II. 401. Mass6Verge. Il. p. 405, nota 2. Curtea din Aix, D. P. 80.2, 253. Comp.
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când ascendentul dăruitor ar fi dispus altfel, facultate
şi D. P. 56. 2. 149.

care

nu'i

Cu toate acestea, cestiunea este controversată,

şi unii pretind că donaţiunile manuale sunt în mod virtual scutite de raport (comp. curtea Poitiers. D. P. 63. 2. 136 și Vazeille.
Succes. Art, 843, No. 20), ear alţii admit necesitatea raportului,
permiţând însă judecătorilor de a scuti de această formalitate pe

primitovul darului,de câte ori ar resulta din diferitele împrejurări
ale causei că aceasta a fost, voința dăruitorului. In acest din urmă
sens jurisprudenţa este aproape unanimă. Vedi D. P. 45. 2. 159.
D.

Donaţiuni
remunerato-

vii şi one“roase.

Con-

troversă.

P. 46. 2. 87. D. P. 61.

5.403

D.

P. 62.

1. 140.

D.P.64.1.

173. D.P. 73. 1. 194. Această părere este însă inadmisibilă atât
pentru donaţiunile manuale, cât și pentru donaţiunile deghisate
(vedi înjră, p. 287), pentru că legea nu se mulțumește cu intențiunea defunctului, ci voeşte ca scutirea de raport să resulte din o
declaraţie espresă a voinței sale. (Art. 751 şi mai ales Art. 846.)
Donaţiunile remuneratoriă sau resplătitoare, după cum le numește codul Calimach (Art. 1259) şi acele oneroase sau însărcinătoare, adecă legate

cu o sarcină

oare care (Art.

1620

cod.

mach) sunt şi ele supuse raportului, căci, pentru darurile
vatorii, partea

care

întrece

valoarea

serviciilor

este

Cali-

remune-

o adevărată,

liberalitate, după cum este şi donaţiunea oneroasă in urma deducţiunei sumei băneşti a sareinei. Laurent. X. 595. Arntz. Il. 1533.
Demolombe. XVI. 318 urm. Aubry et Rau. V. $ 631, p. 314. Vedi
însă, Belost-Jolimont asupra, lui Chabot (Art. 843, observ. 3), după
care darurile remuneratorii sau resplătitoare ar fi virtualmente
scutite de raport, ceea ce este inadmisibil, pentru că, după cura am vădut, legiuitorul nu admite scutirea virtuală, ci numai acea espresă.
Daruri indirecte.

Darul este indirect când el se face pe o cale piedișă, cu alte forme
de cât acele prescrise de lege. (Ant. 813 urm.) Astfel sunt dona.
țiunile ascunse sub un contract cu titlu oneros şi cele făcute prin
persoane interpuse. (Art. $12, 940.) Aceste liberalităţi sunt în princip supuse raportului, pentru că descendentul trebue să raporteze

ori ce liberalitate primită de la defunct, fie direct, fie îndirect. (Ait.
751.)
Bsemple de
daruri indirecte.

Donaţiunile

deghisate

sau ascunse

sunt

deci valide, de vreme

ce ele sunt supuse raportului. Comp. Cas. Rom. Bulet. S-a
I pe 1880,
p. 342. Ca esemple de donaţiuni indirecte putem cita: 19 remiterea, datoriei

făcută

de cătră

ascendent descendentului

seu

prin

dare de chitanţă sau predarea creanţei (Art. 1138) (comp. C. Riom.
D. P. 83. 2. 35); 20 faptul din partea ascendentului de a se recunoaşte dator cătră descendentul seu cu o sumă pe care el n'o
datorește în realitate; 30 faptul din partea ascendentului de a face
cu cheltueala lui construcţiuni sau alte îmbunătăţiri pe fondul descendentului
din partea

seu (Demol. XVI. 337 bis. Arntz, IL. 1536); 4% faptul
ascendentului
de a renunţa la o succesiune, la un

legat, sau la ori ce alt drept bănesc în folosul descendentului seu
care sa folosit de această renunțare (Demol. XVI. 332 urm. Arntz.
JI. 1536.

D. P. 67. 2. 100.

D. P. 75. 1. 345.

D. P. 76. 1. 433.D.

P. 77. 1.105. D. P. 84. 2. 81); 5 faptul din partea ascendentului de a cumpăra un imobil pe numele descendentului seu etc. Este
însă de observat că, în acest din urmă caz, atât în codul Calimach
(Art. 1010 lit. e) cât şi la Romani, lucrurile cumpărate de cătră
tată pe numele unei fete a lui erau scutite de raport, dacă tatăl
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de cât lui (Laurent. X. 568), gicând espres,

nu manifestase

o voință

contrarie,

si non

posted

că ceea ce

contrarium

ejus

judicium probetur. (L. 18. Cod. Lib: 3. Tit. 36.)
În toate aceste casuri, descendentul care ar fi profitat de liberalitatea indirectă a defunctului, va fi obligat a raporta suma câre
i-a profitat. Arntz. II. 1536. Demolombe. XVI. 332 urm. Laurent.
X. 605 urm.—Vedi însă Dueaurroy, Il. 699, după care renunțarea,
la o moștenire din partea ascendentului în folosul unui descendent
n'ar fi o donaţiune deghisată supusă raportului, pentru cuventul
că, prin

renunțare

la moştenire,

ascendentul

n'ar micşora

averea

lui, ci numai n'ar mări-o și pentru că descendentul, în caz de re-:
nunţare din partea ascendentului seu, n'ar primi nimic de la acest
din urmă,

ci de la

lege.

Această

părere,

susținută

și de

Pothier

(Succes. Cap. 4, Art. 2 $ 2), este însă inadmisibilă, pentru că ascendentul având de drept proprietatea moștenirei (Art. 644 şi 899 $ 1)
(vedi supră, p. 229)

şi chiar posesiunea

ei (Art.

653),

renunțarea

a micșorat patrimoniul seu în folosul descendentului care a profitat de această renunțare. ll trebue deci să fie supus obligaţiei
raportului, pentru că. donaţiunea indirectă a avut ființă în folosul
lui, cu toate că nu s'a transmis corpul lucrului: pofest enim et
citra corporis

valere donatio.

(|. 9. Dig. Lib. 39. Tit. 5.)

Donaţiunile ascunse sub forma unei vândări sau sub forma u- Donaţiuni
nui alt contract cu titlu oneros (Art. 812, 940) sunt şi ele supuse ascunse sub
raportului, pentru că aduc un folos indirect descendentului.
contract cn
Astfel,

în vendarea

unui

imobil

cu un preţ mai

mic

de cât va- titlu oneros.

loarea lui reală, diferenţa între valoarea reală a imobilului în mo- Controversă.
mentul vândărei (D. P. 79. 2. 183) și preţul stipulat este supusă Vândarea u-

raportului, pentru că constitue un folos indirect şi o donațiune de- nui imobil
ghisată. Arntz. II. 1540. Monrlon. IL. 402. Demolombe. XVI. 393 cu „ua pre

urm. Laurent. X. 581 urm. Curtea Riom. D. P. 83. 2.48.—Contră. câş loarea
Maread6.

III. 329

şi autorităţile citate la

finele acestei

note,

după

ini.

care donaţiunile ascunse sub forma unui contract cu titlu oneros,
ca și acele făcute prin persoane interpuse, ar fi virtualmente scutite de raport.—La Romani, într'o ipotesă analogă, de căte ori
barbatul avantaja indirect pe femeea sa, vândându-i un lucru cu
un preţ mai jos de cât valoarea lui, ceea ce nu era permis, se
controversa cestiunea de a se şti dacă asemene vândare trebuea
să fie nulă, pullius esse momenti (L. 5 $ 5. Dig. Lib. 24 Tit. 1),
“sau dacă lucrul vândut trebuea să fie considerat ca comun între
barbat: şi femee pănă la concurența prețului stipulat, communia ea
esse pro portione pretii. (|. 31 $ 3. Dig. loco cit.)
Descendentul va trebui, de asemenea, să raporteze beneficiul ce el Inchiriere
ar fi dobândit prin contractul de arendă sau de închiriere închiet cu cu un pre

ascendentul seu pentru un preţ mai mic de cât valoarea

reală a aș sajoarea

lucrului. închiriet, mai ales când foloasele trase de: descendent din juerului.
“asemene contracte sunt de o însemnătate oare care. Tribunalele Contoversă.
ar putea chiar, în unele ceasuri, să resilieze contractul după cererea
celorlalți descendenți,

pentru

ca

iîmpărţeala

să

poată avea,

mai multă înlesnire. Duranton. VII. 342. Chabot. Art.
Cas. Fr. D. P. 64. 1.

111.—Contră.

Aubry

et Rau.

loc cu

853, No. 1.
V. $

631,

în

fine. Demolombe. XVI. 445. C. Bourges. D. P. 81. 2. 22. (Argument din Art. 762, pe care descendentul lar putea invoca spre a
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el a dat descendentului seu succesibil este peste partea sa ') (Art.
846), nisi expressim designaverit ipse (parens) se velle non fieri
collationem. (Novella 18, Cap. 6.) Raportul nu este deci de ordine publică, de vreme ce el' atârnă de voinţa ascendentului dăruitor. (Laurent. X. 549.) Descendentul poate, ce e dreptul, să
renunţe la scutirea raportului, însă numai după moartea dăruitorului, căci renunţarea făcută în timpul vieţei ascendentului. ar fi
un pacat succesoral contrar legei şi bunelor moravuri. (Art.
702, 965 $ 2 și 1226.) (Laurent. X. 549 și 569.)
fi scutit de raport, dicând că contractul de arendă l'a făcut să per-

ceapă numai fructele, și că el n'ar
diua deschiderei

fost dăruite.)
pentru că ceea
este diferența
descendentul
Art. 762 este
Donaţiunile

Donaţiuni
făcute prin
persoane in-

persoane

moștenirei,

dacă

datori

însuși

aceste

fructe

bunurile

pănă în

arendate

i-ar fi

Acest; argument n'ar putea însă fi invocat cu succes,
ce a fost dăruit în specie descendentului, prineipaliter,
între preţul plătit şi valoarea locativă a lucrului, şi
nedatorind pentru această diferenţă nici o dobândă,
aplicat în specie.
făcute unui descendent succesibil prin mijlocul unor -

interpuse

constituind

şi ele o liberalitate

indirectă,

sunt

de asemene supuse raportului. (Art. 751.) Partea interesată va putea să dovedească interpunerea conform dreptului comun, adecă atât prin marturi cât și presumţiuni (Art, 1198, 1203) (Laurent. X.
604), şi o dată asemene dovadă făcută, se va procede la facerea
raportului. Arntz. II. 1542, 1543. Demolombe. XVI, 253. Laurent.

terpuse.

Controversă.

X.

581

tiers.

urm.

Ducaurroy.

D. P. 63. 2.

II. 697. Mourlon.

137.—Contră.

IL. 402

Maread.

III.

bis. Curtea

329.

Poi-

Belost-Joli-

mont asupra. lui Chabot, observ. 4 asupra Art. 843. Mass6-Verge:
II, p. 406, nota 17. Aubry et Rau. V. $ 632, p. 327 urm. Curtea

din Paris, D. P. 85. 2. 248, după care, donaţiunile făcute prin persoane

interpuse,

ca și acele

disimulate

sub un contract

cu titlu o-

neros, ar fi în mod virtual scutite de raport. Cu alte cuvinte, întâlnim aici. aceeași controvevsa.care esistă pentru donațiile manuale.
(Vedi p. 485.) Această părere este însă inadmisibilă, pentru că dis-

')

Scutirea ra-

portalui trebue să fie espresă,
„ Art. 846.

pensa de raport nu poate să fie virtuală,

Dăruitorul poate

să dispue

scutirea raportului

ci numai

espresă.

(Art.'846.)

scutirea raportului în totul, sau numai

în natură,

lăsând

în sarcina

descendentului

ra-

portul prin luare mai puţin (en moins prenant). Demol. XVI. 225.
_ Ducaurroy. ÎL. 723. Demante. III. 177 bis Il. Laurent. XI. 4 şi 26.
Art. 751_nu cere ca scutirea de raport să fie espresă, după cum
prescrie teestul

corespundător francez

vede în Art. 846.

Nu se cere

însă

Laurent. X. 573. Arntz, ŢI. 1519.

(843), însă

aceasta

se

pre-

un termen sacramental. Comp.

Marcad6, JI1 316. Demol. XVI. 232

urm. Mourlou. II. 376. Ducaurroy. Il. 696, Trib. Ilfov. Dreptul pe
1890, p. 222.—Nu

este deci esact de a se dice,

după

cum

fac mai

mulţi autori (Belost-Jolimont asupra Art. 843, Aubry et Rau. V.$
632, p. 326

ete.) că dăruitorul ar putea să scutească

de

raport

pe

descendent în mod tacit și indirect și că scutirea, ar putea să resulte din împrejurările
Art. 846 $2.

esterioare

ale actului

de donaţiune.

Clausa de scutirea, raportului poate să figureze în actul primitiv al
donaţiunei sau întrun act posterior, însă, ea fiind, în asemene caz, un
accesoriu a donaţiunei, nu poate să fie conținută de cât întrun act în-
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moși seu succesibil„_ Dreptul
a făcut descendentulu
De câte orl un ascendent
tenitorului
.
nu
3
„a.
.
.
renunță
care
din
acest
raport,
de
scutire
fără
indirectă,
sau
directă
o donaţiune

de a opri
urmă nuSava putea y să vie la moştenire A de cât raportând darul co- darul
și a
sei. (Art.

moștenitorilor

O

751.)

însă

dată

ce el va

renunţa

la cere lega-

moștenire, va putea să păstreze darul în limitele porțiunei dispo- tele. Art.
nibile, :): după cum prevede espres Art. 1003 din codul Italian (Art.
841 urm. 847 urm. C. 'C.), pentru că renunţarea îl face cu totul
străin de moștenire (Art. 696), alienus ab hereditate (L. 22 $

1. Cod. Lib. 6. Tit. 30). Renunţarea la moştenire asimilează deci

pe moştenitor cu un donatar străin. ?) Prin urmare, și fiica înzestată

sub legea

veche

va putea

să se scutească

vădut de Art. 1914, renunțând la moștenire.
pe 1884, S-a I. p. 392.)
e

de

(Cas.

raportul

pre-

Bulet.

Rom.

la apare a fi consecința% Critică
la prima vedere,
AceastăAdisposiţie care,
dresa legiuia
.

logică a principiilor relative la raport, lasă însă mult de dorit,
căci ascendentul dăruitor care a făcut o liberalitate fără dispensă

torului,

a face descendentului un avans asupra moştenirt,
a înţeles
de rapo
rei viitoare (un avancement d'hoirie) un preciput (vedi supră, p.
481, în notă), ear nu a dispune de partea sa disponibilă. Dacă
descendentul donatar renunţă la succesiune, el renunţă la o liberalitate care, în spiritul dărnitorului, trebuea să fie imputată asupra părţei sale de moştenire. Pentru a îndeplini voința dăruitorului, el ar trebui deci să primească moştenirea şi să raporteze
bunurile care “i au fost date în socoteala părţei sale din moştevestit cu formele cerute pentru validitatea donaţiunilor, (Art. 846.)
Mourlon. ÎI. 377. Demol. XVI. 229. Aubry et Rau. V. $ 632, ab înitzo.
.5) Darurile care întrec partea disponibilă vor putea fi reduse după
cererea

moștenitorilor reservatari.

(Art. 847

urm.)

Naște însă întrebarea. dacă descendentul renunțător va putea să

reţie

darul numai

pănă

la concurența

părţei

disponibile,

sau pănă

la concurenţa acestei părţi mărită cu veserva la care el ar fi avut
drept ca moștenitor? Cestiunea este controversată, şi această con-

troversă celebră își va găsi locul seu firesc sub Art. 841.
pe acum

diferitele

sisteme arătate

în

Demolombe.

XIX.

Vedi de

49 urm.

Mourloo. Il. 599. Arntz. Il. 1520. D. P. 64. 1. 3. urm. D. P.67.2.
228 şi nămolul de decisiuni citate în codul civil anotat a lui Dalloz,
asupra Art. 845, No. 9 urm. Vedi şi Curtea din Bucureşti. Dreptul pe 1890, No. 82. Comp. şi Ant. 1003 din codul Italian.
2) Această soluțiune, care cu drept cuvânt se vede cniticată de au- Dreptul Rotori, admisă în codul Olandez (Art, 1132, 1133) şi în acel Italian MB dep.

Art. 1003), se vede admisă atât la Romani cât și în codul

mach.

Cali-" qsental *

„Fiul sau nepotul fiind de sineşi stăpân, dice Art. 1016 din

codul Calimach, dacă nu vor voi să între în moştenirea tatălui sau

a bunului los, nu sunt
vile ce au luat, ori au
vârșind legiuita măsură
lalţi moştenitosi, se va
ajunge

spre îndeplinirea

datori să pue la mijloc darurile şi câștigucâștigat de la aceia; ear dacă darurile covor pricinui micșorarea legitimelor a celoilua din acele daruri atâtu numai câte vor
acestor legitime.“ Vegi L. 9. Dig. Lib, 37.

Tiţ, 7.—L. 25. Cod. Lib. 3. Tit. 36.—L. 10. Cod. Lib. 6 Tit. 20.

străin.
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nirea viitoare. In loc de a primi moștenirea, el renunță la
dânsa, și a renunța la moştenire însemnează a renunța la reservă,
și prin urmare, la donaţiunea făcută ca avans sau înaintare asupra

acestei reserve.

Art.

752,

permiţând

descendentului

de a opri da-

rul, când el renunţă, îi permite deci implicitamente de a'şi lua reserva, cu toate că el încetează de a mai, fi moștenitor, ceea ce
este

departe

de

a, fi logic.

Ascendentul a înţăles a da de pe acum descendentuluio parte
din moștenirea care are săi vie în viitor, şi cu toate acestea, do-

nâtarul prin renunţarea sa transformă o liberalitate, care nu avea
de obiect de cât folosinţa, într'un dar de proprietate, într'o dona-

ţie asupra părței disponibile, transformaţie care este 'cu totul opusă voinţei ascendentului dăruitor. In adevăr, ascendentul a în-

țăles

a păstra

facultatea

de a

dispune

cătră

alții de

partea

sa

disponibilă, și cu toate acestea, legea, îl impedică, prin renunţarea
descendentului, de a dispune de avutul seu pănă la concurența
liberalităţei care poate să întreacă partea sa disponibilă. Această

soluțiune este încă o dată nedreaptă, pentru că legiuitorul împedică pe ascendent de a dispune de porțiunea sa disponibilă, pe

când el are acest drept ca un atribut al proprietăţei. 1) (Art.
380.) Mult mai logic este deci Ante-proiectul de revisuire a co-

dului Belgian, unde se pune în princip că moștenitorul care renunţă la
moştenire nu poate să oprească liberalitatea, nici ca reservatar,
nici ca donatar.

Cererea, legatelor.
Art,

752.

Venim acum la legatele ce testatorul a putut să lese descendentului seu fără scutire de raport.
Dacă,

ascendentul

a lăsat .descendeufului seu

gat, fie particular sau singular
versal *) (Art.

894

urm.),

(Art. 899

urm.),

acest descendent

suceesibil

fie cu

un le-

titlu uni-

poate, la caz de a re-

nubța la moștenire, să ceară 3) legatul de la moștenitori, bine în-

ţeles în limitele părţei disponibile.
1)

(Art. 341

urm.

847

urm.)

Vedi Laurent. X. 556 bis şi Ante-proiect. III. p. 590. Mourlon. II.
374.—-De câte ori deci aseendentul dăruitor va voi să'și reserve dreptul de a dispune de partea sa disponibilă, el va trebui să adaoge la

liberalitatea sa o condiţiune resolutorie, stipulând că liberalitatea va
pica în caz când descendentul donatar ar renunța la moștenire sau
că această liberalitate nu se va lua de cât din ceea ce va remâne
din partea sa disponibilă, după achitarea celorlalte liberalităţi.

*)

3)

Mour-

lon. Il. 375. Laurent. X 556 bis. Demolombe. XVI. 263. Bonachi.
IL. p. 364. Ar fi fost însă mult mai logic ca legiuitorul să fi pronunțat însuşi caducitatea donaţiunei.
Legiuitorul întradevăr nu distinge între legatul
unei fracțiuni de moștenire. Demolombe.

Bste de observat că legiuitorul nu supune

cendent

la raportul

legatului,

ca la Art.

756

singular şi acel a

de astă
şi

dată pe

aceasta

des-

cu drept

cuvânt, pentru că dreptul la legat deschigdându-se numai prin moar-
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Dacă el însă nu renuuţă la moştenirea testatorului, la care
este chiemat ab intestat, el nu pate cere legatul care remâne
caduc

şi se stânge

chiar în momentul

când

se deschide,

adecă

la

moartea testatorului. 1) (Art. 899.) Descendentul nu poate deci fi
în același timp şi moştenitor ab intestat și legatar; el trebue să
aleagă una din două, ceea ce fără nici o îndoeală este contrar
voinţei testatorului. ?) Această disposiţie, care este cu drept cuvânt criticată de autori (vegi supra, p. 489, 490), necunoscută atât la Romani, unde legatele erau presupuse a fi făcute cu titlu
de preciput (L. 39 $ 1. Dig. Lib. 10. Tit. 2; L.1 $ 19. Dig.
Lib. 37. Tit. 6; L. 10 şi 16. Cod. Lib. 6. Tit. 20), cât şi în vechile noastre aşedăminte (Art. 1008 şi 1009 Cod. Calimah citate
supră, p. 484, nota 1) îşi are origina sa în dreptul cutumier francez.3)

Ia
Dar dacă Art. 752 calcă în picioare voinţa testatorului, fiind Anomalie
care Art.

că el face ca legatul să remâe

în masa

de împărțit,

pe când as- 752 dă loc

cendentul a înţeles, fără nici o îndoeală, să deie un folos oare care
descendentului seu succesibil, acest tecst dă loe la o anomalie şi

mal mare în legislaţiunea noastră. In adevăr, la noi, numai descendenții fiind supuși obligaţiunei raportului (Art. 751), numai ei sunt opriţi de a cumula calitatea de moştenitor cu acea de

tea testatorului (Art. 899), el nu are acest legat în posesiunea lui
ca să”! raporteze, pe când el posedă donaţiunea pe care ela trebuit s*o primescă în timpul vieţei dăruitorului. În privința legatului, el nu poate deci de cât să'1 ceară de la moștenitori, sau să'l
lese în masa de împărţit. (Art. 814.) Demol. XVI. 165. Mourlon. Il. 569.
')

Legatul va remânea deci în asemene

caz în

moştenire,

ca și cum

el n'ar fi fost făcut. Laurent. X. 634. Duranton. VII. 214. Mourlon.
II. 368 şi 410. Mass6-Verg€. II. $ 400, abinitio. Aubry et Rau. V.
$ 633, p. 333. Comp.și C. Caen. D. P.81.2. 209.—După alţii, descendentul ar fi în tot-deauna în drept a cere ca lucrul legat să fie
cuprins în lotul seu, imputânduse asupra părţei sale de moştenire.
'Troplong. Donaţiuni. Îl. 881. Această părere dă un efect, oare-care
legatului, întemeinduse pe voinţa presupusă a testatorului, însă ea
este inadmisibilă, ca una ce e contrarie tecstului Art, 752. Vedi şi
părerea intermediară susținută de Demolombe (XVI. 303) şi de
Ducaurroy (IL. 624), după care s'ar aplica şi la legate regulele reJative la raportul donaţiunilor. (Art. 764 urm.) Comp. şi Cas. Ir. D.
P. 79, |. 297.

+0
=—

Descendentul nu va putea deci cumula calitatea de moștenitor ab
intestat şi de legatar de cât atunci, câud testatorul lar fi scutit
anume de raport. (Art. 751 şi 846.)
3) „Niminenu poate să fie în același timp moștenitor și legatar a defumetuluă, dice Art. 300 din cutuma Parisului. Vedi și Art. 226
al cutumei din Orlâans. De aceea, jurisconsultul Loysel 'dicea:
„n succession directe, on ne peut &tre heritier et legataire, aumonier
(adecă legatar) et pargonnier (adeca moştenitor san copărtaş). (Loysel. Instit. Cout. $ 12, No. 311.) Vedi Arntz. II. 1513, 1514. De_molombe. XVI. 158. Monrlon. Il. 371.

în legea
noastră.
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.

legatar, de unde resultă că dacă testatorul a făcut un legat, chiar
fără dispensă de raport, unui ascendent sau unui colateral, acest
moștenitor va putea să primească şi legatul şi moștenirea. Legiuitorul admite deci pentru rudele cele mai depărtate ale defunctului ceea ce el nu admite pentru rudele cele mai apropiate. Aceasta este încă odată în contradlicere cu voinţa presupusă a testatorului, căci este mai probabil că el a voit să avantajeze mai
degrabă pe rudele sale cele ma! de aproape,
denţii, de cât pe rudele cele mai depărtate.

care

sunt

descen-

Pentru a curma toate aceste anomalii, legiuitorul român nu
avea de cât să urmeze pănă la capăt codul Italian, pe care Pa
avut de model în Art. 751, şi să pue în princip că legatele nu
suut supuse raportului, de cât atunci când această obligație a fast
anume împusă de testator, ceea ce vom vedea că n'a făcut, de
Art, 753,

şi confrariul se susţine de cătră dl. Bonachi.
Descendentul donatar care, în momentul facerei donaţiunei, nu
era moștenitor presumtiv al ascendentului dăruitor, dar care avea
calitatea de moștenitor în momentul deschiderei moştenire, adecă în

momentul morţei dăruitorului ') (Art. 651), este obligat la facerea
raportului, dacă el n'a fost scutit de această formalitate de cătră
dăruitor, fie prin

însuşi actul

vior învestit

formalităţile

cu

de donaţiune,

fie prin

actului primitiv.

un act poste-

(Art.

846 $ 2.)

(Demolombe. XVI, 179 şi 226.) Vegi şi sprd, p. 488, nota 1, în fine.
Acest articol se referă,

şi anume,
adecă

unui

în legea

la casul când bunul
copil

noastră,

ar face

al fiului seu, pe când

la o singură, ipotesă,

un dar unui nepot de fiu,
acest Au

s'ar afla încă

în

viață. (Vedi Art. 754.)
Nepotul donatar nare calitatea de moştenitor în momentul
facerei donaţiunei, pentru că, în ipotesa noastră, trăeşte tatăl seu
care

Critica
Art. 753.

este

moștenitorul

presumtiy

al dăruitorului.

Dacă

presupu-

nem însă că tatăl descendentului donatar moare înaintea dărui- .
torului, donatarul, devenind moștenitorul bunului seu dăruitor, va trebui să raporteze darul fraților sei la moștenirea dăruitor ului,
dacă el n'a fost scutit de raport. 2)
Această disposițiune earăşi nu se prea esplică, pentru că donațiunea
e presupusă, în intenţia dăruitorului, a fi făcută cu dispensă de raport,

de vreme

ce, în momentul

facerei

ci, descenden-

tul donatar nu era, moștenitorul dăruitorului. Logic vorbind ar fi
trebuit deci, pentru ca raportul să aibă loc, să se ceară un act
5] Pentru a se ști întradevăr dacă raportul trebue sau nu să aibă
loc, nu se poate avea în vedere momentul ifacerei donaţiunei, ci
numai acel al deschiderei moştenirei. Demolombe. XVI. 179.
>) Această disposiţie se aplică, în Francia, și la legate. Demolombe. XVI.
180. Aubiy et Rau. V. $ 629, p. 306, nota 2.
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prin care dărnitorul să supue la raport pe donatarul care, în intenţia dăruitorului, fusese scutit de această formalitate. (Laur. X. 555.)
Cu toate acestea, legea admite soluţia contrarie, şi această
soluție ar fi aceeaşi, chiar dacă Art. 753 n'ar avea fiinţă, după
cum este în codul Italian, unde acest tecst se vede eliminat, pentru că ea resulță în deajuns din Art. 751.))

nepotul

Descendentul, adecă

dreptul: seu

propriu

(proprio

ției la moștenirea bunului
a raporta

obligat

nomine)

şi fără

ajutorul

părintelui

seu donatar,

în: care

ar

moştenire

şi el fiul ului

(care este

seu

sau nepotul dăruitorului), chiar când el ar primi
rintelui

Raportul

representa- representan-

străbunului seu dăruitor, nu esteților donata-

sau

făcut

darul

cu

strănepotul, care vine

sau

găsi

A ît

pă-

moştenirea

dăruite.

bunurile

„Acest descendent nu este supus obligaţiunei raportului, pentru că,
deși el este moștenitor, totuși el nu este personal donatar, şi ştiut
este că numai acei care întrunesc îndoita calitate de moștenitor și
de donator datorese raportul. ) (Art. 751 şi 755.)

Descendenții care vin la moştenirea

lor prin representaţia

tatălui lor donatar

bunului sau
665)

(Art.

străbunului Venirea îi

trebue

însă bunului prin

să raporteze darul primit de tatăl lor şi sumele daţorite de dânsul 3) representa-

(Art. 738), chiar când ei ar fi renunţat la moştenirea

lor 4) (Art. 668),_san ar fi primit-o
1)

numai sub

părintelui Oulizaţie de

beneficii de in- 2 raporta.

Soluţia dreptului actual era admisă și la Romani. V. L.1$3.
Dig. Lib. 37. Tit. 7, de dotis collatione.

şi 4.

2: Arntz, IL. 1522, 1525. Maread. II. 324. Mourlon. II. 384. Ducaurroy.,
II. 703. Demol. XVI. 181, 194. Laurent. X. 557, 562. Comp. D. P.
60. 1. 482. şi D. P. 89.2. 181. Veqi și supră p. 485, nota 1. Aceasta lasă însă a se presupune că donațiunea a fost făcută în mod
sincer tatălui descendentului. Dacă însă tatăl nu era de cât oper-

soană interpusă și adevăratul donatar era fiul, atunci

raportul va

avea loc, când acest fiu va veni la moștenirea, bunului sau străbunului, pentru că după Art. 751, se raportează nu numai darurile

directe, dar şi acele indirecte, adecă deghisate prin interpunerea
altei persoane. Vedi supră, p. 488, în notă, unde se arată controversa.
3) Cu toate că Art. 755 nu vorbeşte de cât de vaportul darurilor, to- Raportul da-

tuşi, aceste cuvinte cuprindând tot ce tatăl representat ar fi rapor- toriilor, At.

tat însuși, trebue să decidem că nepotul care vine la moştenirea
bunului, prin representaţia tatălui seu, va trebui să raporteze la această moștenire şi sumele datorite bunului de cătră acel representat în puterea unui împrumut (Art. 738), şi aceasta, chiar dacă
„descendentul representant. ar fi renunţat la moştenirea tatălui seu,
sau ar fi primit-o numai sub beneficii de inventar. Mass6-Verg€.
IL. p. 400, nota 5, în fine. Demol. XVI. 201. Imaurent. X. 563. O.
„Paris şi Poitiers. D, P.54. 5.630 și D. P. 56. 2. 189.D. P.17.2.55.
4) La caz de-a. renunța la moştenirea tatălui seu, el nu se va folosi
de bunurile

dăruite,

însă totuși va datori raportul, pentru

ca

te-

presintă pe tatăl seu. Laur. X 562. Demol. XVI. 196. Ducaur. Il. 703.
Raportul, în asemenea

caz, se va face prin luare mai

764 urm.), ceea ce era admis

și în dreptul

cutumier

puțin (Art.

francez (Art.

”

494

CODUL

CIVIL.—CARTEA

III.—CAP.

VI.—S-a

IL.—ART.

755.

ventar, 1) pentru că representantul înotrând în drepturile Și obligațiunile acelui representat (Art. 664), trebue să îndeplinească toate

obligaţiunile lui.
ar fi trebuit să
de cujus; deci,
sinta pe dânsul.
- RopresentanNaşte însă
să raporteze Su

Du să

Or, în specie, representatul, adecă tatăl donatar
facă raportul, dacă ar fi venit la moştenirea lui
această obligaţie incumbă şi fiului care ?1 repre2)
întrebarea dacă descendentul representant trebue

raporteze ceea

ceea ce el aja, acela la a cărui

ce el a primit personal

moștenire

el

vine prin

nal şi direct de la bunul

primit perso-

sau

de la acelala sață, trebue

să fie resolvită în mod

de la străbunul

tenire
el vine În același timp şi

moștenitor

şi

seu?

.

sau

Cestiunea,

deși

afirmativ, pentru

donatar,

direct

representaţie,
,

de

adecă

controver-

că el este

întruvind prin urmare

prin repre- condițiunile cerute de Art. 751, puţin importă calitatea în virCgaiatie tutea căreia el vine la moștenire. În asemene caz, representantul
va face deci un îndoit raport: 1% raportul lucrurilor ce ela primit direct de la defunct,

și 20 raportul

lucrurilor primite de cătră

acel pe care el îl represintă. 3)
Din

cele mai sus spuse resultă că, dacă restrăbunul a

308 al cutumei Parisului

aere

taţie

nu se

aplică însă la cei

care

moștenesc

prin

transmisiune.

(Art. 692.) V. supră, p. 324 urm. Laurent. X. 562, sn fine. Demol. XVI.

692.

2)
755.

al cutumei din Orleans. Demolombe,

XVI. 203. Bevriat St. Prix. II, 3006.
') Demol. XVI. 204. Arntz. II. 1525. Laurent. X. 563. Cas. Fr. D. P.
72.1. 319. D. P. 77. 2.55.— Ceea ce legea dice despre represen-

misiune. Art,

Critica, Art,

şi 307

făcut

204. Aubry et Rau. V. $. 631, p. 314, nota 4. Duranton. VII, 230, 240.

Comp. Mourlon. II. 384. Mareade. III. 324. Ducaurtoy. IL. 703. Demolombe. XVI. 196. Arntz. II. 1525. Laurent. X. 562.
Această

soluțiune,

împrumutată

de la Pothier

(Succes.

Cap.

4,

Ant. 2, $ 4), admisă atât în codul Austriac (Art. 790, în fine) cât şi
în dreptul Roman (v.L. 19 şi 20. Cod. Lib. 6. Tit. 20), este, pănă la

un puuct oare care, nedreaptă, pentru că representantul având drep:
turile sale de la lege, ear nu de la acel representat, n'arfi trebuit

să fie supus obligaţiilor care incumbă acestui din urmă, cu atât
mal mult, cu cât îndatorirea raportului fiind supusă condiţiunei acceptărei

moștenirei

dăruitorului, această

condiţie

nu s'a îndeplinit,

de vreme ce moștenitorul donatar a murit înaintea dăruitorului.
Descendentul representant nefiind deci donatar war fi trebuit să fie

supus obligaţiei raportului. Comp. Boileux. III, p. 311, nota 2. Chabot, asupra Art. 848.—Vedi însă Marcade (LII 324), care dice că

soluţia admisă de Art. 755 nu merită nici o critică.
3) Laurent. X. 562. Demol. XVI. 200. Aubry et Rau. V. $ 631, p. 314.
Demante. II. 184 bis [. Arntz. IL. 1526. Ducaurroy. []. 704. Mass6Verge,

II. p. 399,

nota 5. Vedi

şi Mourlon.

II. 385.—Contră.

Mar-

cade. II. 325. După acest din urmă autor, representantul n'ar fi obligat a rapoita ceea ce el ar fi primit direct şi personal de la
defunct,

pentru

că nepotul care vine la moştenirea bunului priu re-

presentaţia tatălui seu, şi, care în această calitate, trebue să rapor-

teze lucrurile primite de cătră tatăl seu, nu poate în acelaş timp
veni la moştenire jure proprio, și ca atare, să fie obligat a raporta,

DESPRE

SUCCESIUNL—ART.

754, 755.
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un dar atât fiului cât şi nepotului şi strănepotului, care cu toții
au murit, restrănepotul care va veni la moştenirea acelui restrăbun priu representarea tuturor acestor ascendenți donatari va trebui să raporteze toate darurile făcute tuturor ascendenţilor, căci
el pe toţi: îi represinta spre a ajunge la moştenirea restrăbunului
dăruitor. î) Pe lângă acestea, el va mai raporta, în asemene caz,
şi ceea ce el a primit personal de la de cujus. (Vedi p. 494.)
Art, 755 presupune în partea sa finală că un singur des-Complicaţiile
la care poate
cendent vine prin representația donatarului, la moștenirea dă- să. deie loc
ruitorului, şi, în asemene caz, preserie
raportul:
„când fiul
vine la succesiune
cu dreptul de representaţiune, dice Art.

755, atunci el e dator să raporteze ceeace sa dăruit părintelui seu.“
Descendentul care va renunța la moștenirea dăruitorului

nu va

fi

deci obligat

la

raport.

Nici

o dificultate, de

asemenea, pentru casul în care donatarul, mori înaintea dăruitorului, ar fi lăsat mai mulţi copii. Dacă toţi acești copii primesc
moştenirea dăruitorului, toţi vor fi obligaţi la raport; dacă toțio
leapădă, nică unul nu va fi supus raportului. Se poate însă întâmpla ca unii din acești nepoți, chiemaţi prin representaţie la moş-

tenirea bunului lor, să primească moștenirea, ear alții s'o lepede
şi, în asemenea caz, se naşte îndoita întrebare: 1* dacă raportul
se face

pentru

suma

întreagă

dăruită ; şi 2* dacă

moştenitorii re-

nunțători sunt și ei supuşi raportului? Toate aceste cestiuni sunt
controversate, și 'mi vine greu de a întra în această nesferșită,
controversă,

cu atât

mai

mult

cu cât asemene

cestiuni

a rareori

se pot ivi în practică. Mă mulțumesc deci a trimite la autorităţile respective, unde controversa se găseşte discutată, pentru ca
cetitorul s'o poată găsi la caz de trebuinţă. 2)
Raportul este el dutorit pentru

alții?

Art. 754.—Donaţiunile și legatele 3) făcute fiului unei persoane, care
are calitatea de erede *) în momentul deschiderei succesinnei, sunt preceea ce el ar fi primit personal de la bunul seu la acăruia
nire el vine

)

moşte-

prin representaţie.

Demante. II. 184 bis II. Demolombe. XVI. 200. Laurent. X. 568.—
Contră.

Marcade. III. 325. Vedi şi Ducaarroy.

II. 704, în fine.

2) Vedi asupra acestor cestiuni. Laurent, X. 562 his. Demol. XVI. 196
„his. Cas. Fr. (15 junie 1870) şi C. Pau. D. P. 86. 2 241urm. şi
nota esplicativă a lui T. Poncet. Aubry et Rau, ediţia a IV-a, $ 629,
p. 612, nota

3)

6

etc.

Din acest cuvânt, care se găseşte în Art. 754, 756, 752 şi 846 resultă, după cum vom vedea mai la vale, că legatele sunt supuse raportului, ca și donaţiunile.

*) In Art. 756, descendentul care are calitatea de a moșteni estenumit, descendent,

succesibil,

Art.

755.

-
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754, 756.

sumte că s'au făcut cu scutirea de raport, (Art. 651, 669,751, 755, 756,
1200, 1202 C. C. Art. 847 C. Fr.)

Art. 756. —Donaţiunile și legatele făcute soțului unui descendinte succesibil, 1) sunt socotite ca făcute cu scutirea de raport.
Dacă

darurile

sau legatele

s'au făcut la doi soţi

împreună,

din care

numai unul este descendinte cu drept de succesiune, partea dăruită
cestui din

urmă

este supusă

raportului.

(Art.

669, 751,

754, 1200,

a1202

C. C. Art. 549 C. Fr. Art. 1006 Cod. Italian.)
754.

Donaţiunile şi legatele făcute de cătră un ascendent fiului
sau mai bine dis copilului2) unei persoane) care are calitatea
de moștenitor în momentul deschiderei moştenirei, adecă în momentul morţei ascendentuiui dăruitor (Art. 651), sunt după Art,
-754, presupuse făcute cu scutire de raport, bine înţeles, în favoarea, tatălui care 'vine la moștenirea ascendentului dăruitor. (Demante. III. 183.)
Care este sensul acestei disposițiuni? Cu toată controversa
ce vom vedea că esistă asupra acestui punct, nu mai încape îndoeală pentru noi că legiuitorul a voit să dică un lucru care
se înțălege de la sine, 4) și anume, că raportul nu se datoreşte nici

|

o dată pentrn altui. Testul primitiv prevedea în adevăr că „moştenitorul nu este obligat a raporta de cât legatul făcut lui perso-

nal. şi că tatăl nu raportează darul făcut fiului seu care nu este
chiemat la moștenire“. (Demol. XVI. 186.) Această redacţiune mult
mai clară a fost însă modificată, după o observaţie neîntemeiată
“a lui Tronchet. Pentru a fi obligat la raport, trebue a fi deci
donatar sau legatar; de aceea, tecstul francez prevede în $ 2 (eliminat la noi) că tatăl care vine la moştenirea dăruitorului nu este
obligat a raporta

darul

şi legatul

făcut fiului seu

calitatea de moştenitor în momentul

deschiderei

') Descendentul succesibil este acela
teni, după

cum

se esprimă

Art.

753,

care

are

nu

avea

moştenirei.

care

Așa

calitatea

754. Tecstul

nostru

de a moșîntrebu-

inţează cuvântul descendente, ca şi codul Italian, pentru că numai
descendenții sunt supuși raportului. (Art. 751.) Art. 756, mai ales
în $ 2,se

E
——

Art.

5

apropie

mai

mult

de

redacţiunea

Art.

1006

din codul

Italian, de cât de acea a codului francez. Este însă de observat că
“Art, 1004 şi 1006 din codul Italian nu vorbese de legate, pe când
în tecstele noastre (754, 756), acest cuvânt se vede reprodus
după tecstele franceze.
Acest copil nu poate să fie decât un nepot sau o nepoată, un strănepot sau o strănepoată a ascendentului dăruitor. Tot în acest sens
este luat cuvântul fiu şi în Axt. 755. Comp. Demolombe. XVI. 205.

Această persoană nu poate fi earăşi de cât un fiu sau o fiică, un
„nepot sau o nepoată. (Art. 751.)
% De aceea, Ducaurroy (IL. 704) dice că scutirea raportului acordată
în specie tatălui este un adevărat non-sens, ear Duranton (VII.
233) dice că aceste cuvinte sunt nişte espresiuni parasite, adecă,
inutile. Vedi şi Demolombe (XVI. 189) care califică scutirea raportului în specie de amphibologique şi malencontreuse formule.

-
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dar, dacă presupunem că tatăl meu a făcut unui fiu al meu un
dar sau un legat, eu nu voi fi obligat a raporta acest dar sau
legat când voi veni la moștenirea tatălui meu dăruitor, pentru că

nu sunt nici donatar nici legatar, după cum
meu

va trebui insă să facă raportul,

intea lui, dacă
tru că el este
Art. 756
gatele făcute

cere Art.

în caz cândaş

751.

Fiul

muri eu îna-

el va veni la moştenirea tatălui meu dăruitor, pendonatar sau legatar. (Art. 753.)
esprimă aceeaşi idee, dicând că donaţiunile şi lesoțului unui descendent szccesidil, 1) adecă care

are calitatea, de moștenitor în momentul

deschiderei

Art. 756.

moștenirei,

după cum se esprimă Art. 753 şi 754, sunt socotite ca făcute cu
dispensă de raport, ceea ce însemnează că, dăcă tatăl meu a făcut un dar sau un legat soției mele, eu nu voi fi obligat a ra- porta darul sau legatul, când voi veni la moştenirea părintelui
meu, pentru că nu sunt nici donatar, nică legatar. Pentru ca să

fiu supus la raport, darul sau legatul trebue să'mi fie făcut mie
personal. ?) (Art, 751.) Art. 756 a voit deci să dică că darul
sau legatele făcute soțului unui descendent succesibil nu sunt
supuse raportului. 5) Astfel era în adevăr redacțiunea primitivă
a tecstului, și dacă ea a fost schimbată, aceasta nu se datorește
de cât observaţiilor greşite a lui Tronchet.
Sensul Atr. 754 şi 756 încă o dată este deci că raportul nu Sensul Art.
şi 756.
se datorește nici o dată pentru altul, şi că, pentru a fi supus: 754
controversă,
acestei obligaţiuni, descendentul succesibil trebue să fie în același
timp donatar sau legatar al ascendentului. î) (Vegi supră, p. 485,
)
2)

Vedi Art. 770, 773 şi 846, unde persoanele care au
moștenitori sunt earăși numite succesibile.
Aceasta

se spune

espres

în

teestul

corespundător

calitatea de

francez.

(849.)

Legiuitorul nostru, ca şi acel Italian, a găsit de prisos de a o mai
spune încă o dată, fiind că din Art. 751 resuită în deajuns că
darul

sau legatul

făcut

descendentului succesibil

trebue

portat.—Dacă darurile sau legatele s'au făcut la amândoi

să fie

ra-

soţi îm-

preună, din care numai unul este descendent succesibil a dăruitorului sau a testatorului,

numai

partea

dăruită

sau

legată acestui

din urmă este supusă raportului. (Art. 756 $ 2.)
3) Cu toate că Art. 756 nu vorbeşte de cât de daruri și de legate,
nu mai remâne nici o îndoeală că el este aplicabil și în privința
banilor cu care ascendentul ar fi împrumutat pe ginerele sau pe nurora sa. Demolombe. XVI. 217. Astfel, dacă presupunem că tatăl

meu a împrumutat pe soţia mea cu o sumă de bani sau i-a plătit datoriile sale, eu nu voi fi obligat a raporta aceste sume, când

voi veni la moștenirea lui. Sumele

însă împrumutate

trebuințate la plata datoriilor mele vor

trebui să fie

moştenirea

758.)

tatălui meu.

(Art.

738,

751,

mie sau în-

raportate la -

*) Sic. Laurent. X, 559 urm. şi Ante-proiect. III. p. 591. Demolombe.
XVI. 185 urm. Demante. III. 183 bis. Duranton. VII. 233, DucaurToy, Îl. 704.—Cu toate acestea, Marcadă (III, 323, 327) şi Aubry
32
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nota, 1 și 493, tecst şi nota 2.) Acesta fiind, după noi, sensul neîndoelnic al Art. 754 şi 756, aceste tecste sunt inutile, şi ca atare,
ar trebui eliminate din cod, ca unele ce pot induce în eroare. *)
din codul frâncea, eliminat

Despre Art. 844

la moă.

Art, 844 din codul francez prevede că donaţiunile sau legatele scutite de raport nn pot întrece porțiunea disponibilă, şi

Marcad€ (III. 319) observând că acest tecst nu este Ia locul seu,
legiuitorul nostru Pa eliminat, nereproducendu!l nici la titlul do-

națiunilor. 2) Cu toate acestea, nu mai remâne nici o îndoială că la,
et Rau (V. $ 632
şi 756.

După

cu totul un alt sens Art. 754

p. 327 urm.) dau
autori,

aceşti

darul sau legatul făcut

fiului

sau so-

ţului unui descendent succesibil ar fi considerat ca făcut însuși acestui

descendent.

Cu

alte cuvinte,

fiul şi soţul descendentului suc-

cesibil ar fi considerați ca uiște persoane îiniterpuse (Art. 812, 940),
și donatarul sau legatarul adevărat ar fi însuși descendentul, care
ar fi în specie scutit de raport, pentru că interpunerea de persoane,

la care dăruitorul a recurs, dovedeşte că aceasta a fost intenția sa,
de unde se deduce

că, în toate

făcută prin interpunere

de

casurile în care liberalitatea afost

persoane,

esistă

scutire virtuală

sau

tacită de raport. Aceasta este însă o eroare vădită, căci legiuitorul
nu cunoaşte dispensa tacită de raport, ci numai dispensa espresă
" (Ast. 846.) (Vei p. 486, 488, în note.)— Legiuitorul n'a putut să presupue în Art. 754 şi 756 că tatăl şi soțul succesibili sunt indirect

gratificaţi prin niște persoane interpuse (fiul sau celalt soț), pentru
că dăruitorul'nu avea nevoe de a recurge la asemene fraudă, de
ce era liber de a ajunge la același resultat scutind pur și
darul de raport. Un dăruitor recurge în adevăr la persoane
puse când el vrea să avantajeze un incapabil, precum este

vreme
simplu
interîn ca-

sul Art. 812 și. 940, în care copiii sunt presupuși persoane interpuse, când tatăl lor este incapabil de a primi direct, ear nu în casul când această incapacitate nu esistă, precum este în specie, unde
tatăl este tot. atât de capabil ca şi copiii, și unde ambil soți au
aceeaşi capacitate. Nu era deci nici o rațiune pentru a se presupune că tatăl şi soțul sunt gratificați indirect prin persoane intexpuse. De aceea, nu putem admite teoria lui Mareade şi a comentatorilor lui Zacharia, cu toate că ea pare a fi admisă de dl.
Bonachi (III. p. 270), care invoacă în favoarea ei eliminarea din

tecstul nostru a $ 2 din Art. 847 fr., unde se dice că fată! care

vine la moşțenirea

dăruitorului nu este obligat a raporta darul sau

legatul făcut fiului sau fiicei sale. Acest tecst s'a eliminat însă ca deprisos, putându-se elimina chiar intregul Art. 754 şi 756, ear nu
pentru că legiuitorul nostru s'ar fi gândit la interpunerea de per-

')
)

soane, de vreme ce, după cum am
nevoe de a recurge la o fraudă,
Cu toate acestea, Art.

754

şi 756

spus mai sus, dăruitorul n'avea
se văd

reproduse

atât în codul

“Italian (Art. 1004, 1006), cât şi în acel Olandez. (1135, 1136.) Vedi
şi L. 17. Cod. Lib. 6. Tit. 20;—L, 6. Dig. Lib. 37. Lit. 6.
Este de observat că în dosarul original al codului civil, aflător în

DESPRE SUCCESIUNI —ART. 757, 63.
noi,
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ca şi în Francia, scutirea raportului nu'şi va produce efectele
de cât în limitele părței disponibile, ca consecință a regulei
mărginește facultatea de a dispune cu titlu gratuit la o parte
care din averea de moştenire. !) (Art. 841-843 şi 847 urm.)
Moștenirea

Art.

757.—Raportul

la care se face raportul.

nu se

“ donatorului. (Art. 651, 751,

poate

face de cât numai

la

succesiunea

763, 1273 urm, C. C. Ant. 850 C. Fi.)

Raportul având de unic scop păstrarea sau restabilirea egalităţei în împărţirea bunurilor ascendentului între descendenții sei
(Art. 751), se înțălege că obiectele dăruite sau legate de cătră

acest ascendent nu vor fi raportate de cât la masa moştenirei sale. 2)
Astfel, eu nu voi raporta la moștenirea tatălui meu ceea ce aș
fi primit de la bunul meu, după cum nu voi raporta la moștenirea mamei mele ceea, ce aș fi primit de la tatăl meu, şi vice versa.
(V. supră, p. 326, 485, nota | şi Art. 1010 $ ultim, Cod. Calimach.) Această regulă este atât de evidentă în cât codul Italian
a credut de cuviință să elimineze ca de prisos Art. 757.5)
Dăruitorul este acela care a dispus prin contractul de donaţiune. Când. disposițiunea cu titlu gratuit emană de la mai multe
persoane, care au dispus prin același act, raportul se va datori
la succesiunea fie cărei din aceste persoane pentru partea la care ea
a contribuit sau e presupusă că a contribuit la această liberalitate.?)

Persoanele care pot cere raportul și care profită de el.
„Art. 163.—Legatarii
arehiva

şi creditorii 5). nu pot pretinde ca eredii (adecă

minist. justiţiei, Art.

844 fr. se păseşte

tradus și reprodus

prin Art, 762, Acest tecst este însă șters cu următoarea anotațiune
a d-lui Creţulescu, ministrul justiţiei de pe atunci: acest Art. (762)
s'a suprimat în urma chibzuirei. în consiliul de miniştri. Vedi întroducerea la lucrarea noastră, Tom. ], p. XXV. Acest tecst s'a
suprimat ca deprisos,

probabil după

observaţiile lui Marcads,

1) Darul făcut unui descendent cu dispensă de raport nu se va putea deci opri de .cât pănă la concurența părței disponibile. Ceea ce
ar trece peste această parte va fi supus reducțiunei conf. A. 847 urm.
2) Obligaţia raportului se va naşte la deschiderea moștenirei, adecă
la moartea dăruitorului sau testatorului. (Art. 651.) Demolombe.
XVI. 275. Aubry et Rau. V. $ 631, ab snstio.

3) Şi la Romani, raportul nu se făcea de cât la moștenirea dărăuitorului. L. 17. Cod. Lib. 6. Tit. 20, de collationibus.
„.%)

Aubry

et Rau.

V. $ 631,

p.

313.—In

privinţa zestrei

ce tatăl şi

mama ar fi constituit prin acelaşi act, vegi esplic. Art. 1237—1239,
5) Art. 857 din codul francez și 1004 din codul Italian vorbese de
creditorii moștenirei,

ear tecstul nostru

de creditori în genere,

de

unde ar părea să resulte că nici creditorii personală ai descenden-

CIVIL—CARTEA

CODUL

NI.—TIT. 1.—CAP. VI—S-a I.—ART. 763.

descendenții) să facă raport. (Art.
urm. 974 C. C. Art. 857 C.Fr.)

699, 751,

801, 848

785,

757, 169,

Raportul neavând loc, după Aat. 751, de cât între descendenţi,
imbre fratres, numai ei pot să'l ceară de la ceilalți descendenţi, :)
Descendenții
fireştă,

drept aparține

Acest

nu

numai

legitimi,

descendenților

dar

şi acelor naturali, când ei vin la moştenirea mamei lor, pentru că
ei moştenesc întocmai ca şi copiii legitimi. (Art. 652 $ 2, 677,
678.) (Vedi şi supră, p. 481, nota 1.)
Legatarii şi
Legatarii 2) şi creditorii succesiunei, 2) adecă a ascendentului

creditorii
- moştenirei.

tutuă nu pot cere raportul. Aceasta nu este însă adevărat, după
cum vom vedea mai la vale, dreptul lor de a cere raportul resultând în deajuns din Art. 699, 769, 785şi 974. Vedi înfră, p. 501.
In Ant. 1014 din codul Italian, aceasta se supune anume; la noi
însă, deşi aceasta nu se spune, totuşi resultă în deajuns din Art.
751. Aceeaşi soluţie era admisă şi la Romani. Vedi L. 1 $ 1 şi
L. 3. $ 3. Dig. Lib. 37. Tit. 6. Vegi și Art. 1007 Cod, Calimach
citat, supră, p. 481, nota 2. In codul francez, din contra (Art. 857),

pot să ceară
raportul darurilor.

3
——

fie care moştenitor datorește raportul comoștenitorului seu.

Legatarii nu

Dreptul legatarilor neîncepând, în adevăr, de cât în momentul morței testatorului (Art. 899), legatarul -n'are drept de cât la averea

ce testatorul a lăsat la moartea lui, şi lucrul dăruit a eşit mai dinainte

din patrimoniul seu.

A

însemna

a'i

darului

portul

ar

permite legatarului de a cere ra-

permite

a

ataca

darurile,

care în

princip sunt irevocabile. (Art. 801.) Laurent. X. 587 bis. Arntz.
IL. 1529. Ducaurroy. IL. 720. Demolombe. XVI. 285.—Aceeași soJuţiune este aplicabilă când unu! din: descendenți ar fi în acelaşi
timp

Ca
însă,
ar fi
Rau.
Legatarii nu
pot să ceară,
“raportul legatelor.

şi moştenitor

ab intestat și legatar.

moştenitor, el ar putea cere raportul (Art. 751), ca legatar
el n'ar putea, nici să'l ceară, nici să profite de raportul care
fost făcut. Laurent. loco cit, Demolombe. XVI. 286. Aubry et
V. $ 630, p. 309, tecst și nota 10. .

„Art,

763

fiind

aplicabil

şi

la

legate,

legatarul

n'ar putea

să

ceară raportul legatelor, nici să se folosească de raporturile
făcute, pentru că nu poate să fie vorba de raport, când legatarii concură între dânșii, de vreme ce raportul se întemeiează
numai pe egalitatea ce trebue să esiste între descendenții aceliași
persoane în virtutea

intențiunei

presupuse

a

defunctului. Raportul

fiind afară de causă, legatarii vor dobândi deci fie care legatul lor
în limitele părţei disponibile. Dacă s'a dispus peste partea, disponibilă, legatul va, fi redus potrivit Art. 847 urm. Laurent. X. 587 bis,
Naşte însă atunci întrebarea dacă legatarii pot sau nu să ceară
raportul fictiv al darurilor pentru a determina partea disponibilă
şi reserva (Art. 849)? Cu alte cuvinte, când un părinte, după ce

Combinarea
Art. 763 cu
Art. 849.

a făcut unuia din copiii sei o donaţiune ca un avans asupra succesiunei, consumă apoi totul sau parte din cotitatea disponibilă, care va
fi tecstul ce se va aplica, Art. 763 sau 849? Vegi esplic. Art. 849,
unde

:

se arată

controversa.

tiuni. Laurent. XII.
-598. Demante. IV.
310 urm. Troplong.
Deși tecstul nostru

Vedi

de pe acum

asupra,

acestei

ces-

76 urm. Demolombe. XVI. 290. Marcade. III.
60 bis, VII urm. Aubry et Rau. V. $ 630, p.
Donations. IL. 990 etc.
vorbeşte de creditori în genere, nu mai remâne
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dăruitor, nu pot cere raportul darului făcut descendenților succesibili
de cătră debitorul lor (ascendentul dăruitor), nici să se folosească de
acest raport, când el ar fi avut loc, căci creditorii posteriori donațiunei n'au nici un drept asupra bunurilor care erau definitiv e-

şite din patrimoniul debitorului lor în momentul când creanţa lor
a luat naștere, ear creditorii anteriori donaţiunei au avut încredere personală în debitorul lor, de vreme ce n'au luat o ipotecă,
în cât le remâne

numai

dreptul

dea

cere prin acțiunea

pauliană

revocarea donaţiunei făcută în frauda lor.) (Art. 975.)
Această regulă, ori cât de absolută ar fi, nu se aplică însă Raportul le-

de cât la donațiunile între viă.

Cât pentru

legate, ele nu pot fi

EAelor-

achitate de cât în urma plăței tuturor datoriilor. Bunurile legate
formează gajul creditorilor, pentru că ele nau eşit încă din pa-

trimoniul defunctului, şi știut este că: non sunt bona, nisi deducto
ere alieno. (Arntz. II. 1530. Laurent. X. 587.)
Pănă acum ne am ocupat de creditorii moştenirei, şi am vă- Creditorii,
dut că ei nu pot să ceară raportul. Ce trebue să decidem în pri- E escenden.
vina creditorilor personali ai descendenților. De şi teestul nostru tulti donatar.
pare

a dice

în termeni

generali

că nică un

creditor nu poate cere

„raportul (v. supră, p. 499, nota 5), totuși nu mai încape îndoeală că
proibițiunea Art. 763 se aplică numai la creditorii moștenirei, adecă,
a ascendentului dăruitor. Cât pentru creditorii personali ai descendenţilor, ei pot în tot-deauna cere raportul în numele debitorului lor,

în basa A. 974, sau să se folosească de acest raport, când ela avut loc.2)
Din faptul că dreptul de a cere raportul aparţine tuturor
credițorilor personali ai descendenților resultă că acest drept va
aparţinea și creditorilor moștenirei, de câte ori ei vor deveni creditori

personală

ai descendentului,

ceea

ce se va întâmpla

descendentul va primi moştenirea pur şi simplu (Art.

685

când

urm.),

nici o îndoeală că legiuitorul s'a gândit numai la creditorii moştenirei, ear nu la creditorii personali ai descendenților.
Vedi supră, p. 499, nota 5 şi tecst supră.
') Arntz, II, 1530. Laurent. X. 587. Demolombe. XVI. 295. Mourton.
II. 409. Ducaurroy. ÎL. 720.—Din cele mai sus espuse resultă că
descendentul donatar şi moştenitor supus raportului, care ar fi și
creditor al defunctului, n'ar putea compensa ceea ce este dator
a vaporta

cu ceea

ce are a primi

de la

succesiune

(adecă

de la

ascendentul dăruitor), pentru că el întrunind în persoana sa două
calități deosebite, și anume, acea de moştenitor donatar supus raportului, şi acea de creditor al defunctului, aceste diferite calități
dau loc la drepturi și obligaţiuni deosebite. Laurent. XI. 33. Demolombe. XVI. 299. Avntz. 1. 1530. Curtea din Paris şi Cas. Fr. D.
P.

50. 2. 167. D. P. 67.

1. 310.

>) Mourlon. 1I.408. Toullier. D. II. (partea 11.) 466. Ducaurioy. Il. 721.
Mavcadă. Il. 346, Arntz. JI. 1531. Laurent. X. 586. Demolombe.
XVI. 282. Aubry et Bau. V. $ 630, p. 312.—Curtea din Toulouse

hotărise contrariul (Râpert. Dalloz., Succes. No. 1084), însă această
decisiune cuprinde o eroare manifestă.

CODUL CIVIL.—CARTEA

II1.—TIȚ,

1—CAP.

VI.—S-a.

IL—ART.

763.

pentru că atunci patrimoniile se amestecă şi nu mai formează de
cât o singură avere. '). (Vedi sapră p. 390, nota 3.)
Aşa

tor:
ceară

dar,

regula

Art.

763

se poate

resuma

în

modul

urmă-

creditorii personală a unui descendent pot în tot-deauna să
raportul, 2) pe

când

creditorii

moștenire,

adecă

a

defunc-

tului, nu pot, din contra, săl ceară de cât atunci când descendentul a primit moștenirea pur şi simplu. Ei nu pot cere raportul
atunci când e! au provocat separațiunea patrimoniului defunctului

de acel al moștenitorului (Art. 781 urm.), nică. când moştenitorul
a primit moștenirea sub beneficii de inventar.

Despre acțiunea în rapori.
Acţiunea în raport
a căror parte se
rent. X. 588.)

aparține tuturor descendenților succesibili

micşorează

prin

liberalitatea

defunctului.

(Lau-

Descendenții care cer raportul vor trebui să dovedească liberalitatea. (Art. 1169.) Donaţiunile directe şi legatele. se vor dovedi

prin

actele respective

care

au trebuit

să se

întocmească

de

părți, fiind că asemene acte nu pot să aibă fiinţă de cât în virtutea unor acte scrise, cu îndeplinirea a ore care formalităţi.
In privința donațiunilor manuale (v. p. 485, nota 3) şi acelor deghisate sau indirecte (v. p. 486, urm.), precum șia împrumuturilor făcute unui descendent (Art. 738), descendenții succesibili vor putea să administreze proba testimonială şi presumţiunile (Art. 1198, 1203), pentru că ei au fost în imposibilitate de
a'şi procura o dovadă scrisă, cu atât mai mult cu cât unele din

aceste acte constituesc o fraudă Ja lege. 3)
D

Marcad6. III. 346. Mourlon. Il. 408.
587.

Demoltombe.

XVI.

300. Ducaurroy.

Arntz. II. 1531. Laurent. X.
[. 721.

Aubry

et Rau.

V.

$ 630, p. 308, nota 5 şi p. 312, tecst şi nota 18.—Contră. Mass€Veree” IL. p. 398, nota 10, după care creditorii moştenirei n'ar
putea nici odată să ceară raportul, nici să se folosească de el.—
Ceea, ce mi se pare

însă

afară

de ori ce controversă

este că cre-

ditorii defunctului nu vor putea să ceară raportul, nici să se folosească de el, de câte ori descendentul a primit moștenirea sub
beneficii de inventar, pentru că atunci creditorul moştenire! nu
devine

creditorul

personal al descendentului,

fiind că, în asemene

caz, confusiunea, averelor n'are loc, şi inoștenitorul' beneficiar este |
stăpân pe două averi care remân despărțite în mânele lui. (Art,
713.) Vedi

şi supră,

2) Dacă descendentul

p. 390.

donatar n'a primit bunurile dăruite,

.

care ar fi

remas încă în patrimoniul dăruitorului, creditorii nu vor avea nici
un raport a cere, ci vor invoca numai principiul că toate bunurile
moştenirei servesc spre asigurarea creanţelor lor. Demol. XVI. 297 bis.

5) Laurent. X. 592. Cas. Er. D. P. 66. 1. 467. D. P. 65. 1. 285.
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Acţiunea în raport se întroduce contra descendentului dona- Tribun. comtar pentru a'l sili să aducă înapoi bunurile primite de dânsul în d Cc 63
timpul vieţei dăruitorului. Tribunalul competent este acel al lo- $ 2 Pr. Civ.
cului deschiderei moştenire (Art. 63 $ 2. Pr. Civ.), adecă aultimului domicil al defunctului (Art. 95. C. C.) (forum hereditais).
Ea nu are însă nevoe de a fi esereitată contra tuturor descendenților donatară, pentru că este: divisibilă, *) deşi este în legătură cu acţiunea în împărțeală care, după cum am vădut, supră,
p. 446,

este

indivisibilă.

Dacă imobilul dăruit a fost vândut de donatar înaintea mor- Ineirăinarea
ţei dăruitorului, vândarea va fi validă și raportul se va face prin supus raporluare mai puţin. (Art. 765.) Dacă imobilula fost însă înstrăinat
tulhi-

în urma deschiderei moştenirei, adecă în urma morţei dăruitorului
(Art. 651), când obligaţia la raport luase naștere, vândarea fiind,
după principiile legei noastre, validă numai între părţi și nulă în
privința adevăratului proprietar, 2) descendenții succesibili vor fi
în drept a revendica imobilul de la cumpărătorul care n'ar opune
prescripția. (Laurent. X. 591.)
Lucrurile supuse raportului.

(Ari.'751.)

Art. 751 prevede că descendentul care vine la moștenirea
ascendentului seu dărnițor va trebui sa raporteze fraţilor, şurorilor sau descendenților acestora tot ceea ce el a primit de la

defunct, atât direct cât şi indirect. (Vedi şi Art. 738.)
El va trebui deci să raporteze toate liberalitățile primite de
la defunct,
altfel (vedi
decă făcute
muneratorii

fie cu titlu de dotă (Art. 758,
supră, p. 485, nota 3), toate
cu legiuitele formalitați (Art.
sau oneroase (vedi supră, p.

1) Laurent. X. 589. Cas, Fr. D. P. 52.
este însă neprescriptibilă și ţine cât
părțeală. (Art. 728.) Laurent, X. 590.
2) Axt, 1599 din codul francez (eliminat

761, 1282, 1914), fie
donaţiunile directe, a800 urm.), fie ele re486, în notă) şi chiar

1. 181.—Acţiunea în
timp ţine şi acţiunea
Cas. Fr. D. P. 49. 1.
la noi) prevede din

raport
în îm286,
contra Eliminarea

că vândarea lucruhă altuia este nulă. Din eliminarea acestui tecst Art. 1899 din
vesultă că noi am admis soluția dreptului roman,

după care ven- codul francez.

darea era validă între. părți şi nulă în privința proprietarului, care
putea

să revendice

lucrul

vândut

chiar de la

un

cumpărător

de

bună credinţă. Res emtori auferri potesi. (L. 28. Dig. Lib. 18. Tit.
1.) Vegi

şi L. 30 $ 1. Dig.

Lib. 19.

Tit.

Dreptul pe.1874,; No. 15, p. 120.—Art,
prevede că vândarea lucrului altuia este
nulitatea
mu poate nică odată fi opusă de
proiectul de evisuire a lui Laurent (Tom.
este eliminat ca și la noi.

1. Comp.

Al. Degre,

în

1459 din codul Italian
nulă, adăogând însă că
cătă vândetor. In AnteV. p. 241), Art. 1599
-

CODUL
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II—TIT.

L—CAP.

VI.—S-a

IL.—ART.

751, 758,

darurile manuale î) (vedi sapră, p. 485, nota 3), precum și donaţiunile deghisate, fie ele ascunse sub un contract cu titlu oneros sau făcute prin persoane interpuse. (Art. 812, 940.) (Veţi
supră, p.

Donaţiuni
mutuale.

Raportul datoriilor. Art.

487 urm.

în

nota.)

Toate aceste liberalități sunt în princip supuse raportului,
dacă ele n'au fost scutite de această formalitate prin voința espresă
a ascendentului dăruitor. (Art. 751, 846.)
Raportul fiind întemeiat pe egalitatea care trebue să predomnească între toți descendenţii ce vin la moștenirea ab intestat a aceluiaș ascendent dăruitor, cred ca şi donaţiunile mutuale *)
(do ut des) vor fi supuse raportului, întru cât numai, bine înțăles,
donaţiunea făcută de ascendent descendentului seu ar fi de mai
mare însemnătate de cât acea făcută de descendent ascendentului. $)
Descendentul va mai raporta încă la masa succesiune şi su-

738, 739, mele ce el ar fi primit cu titlu de împrumut, antmo
la defunct. (V, Art. 738, 739.)
Venim acum la esplicarea Art. 758,
aplicațiune

a

principiilor

mai

sus

credendi, de

care nu este de cât

o

espuse.

Art. 759.—Coeredele *) (descendent) este dator a raporta aceea ce
părintelea cheltuit cu dânsul, dotându'l 5), procurându'i vre o carieră, sau

plătindu'i datoriile.

(Art.

851 C. Fr, Art. 1007

După Art.
comoştenitorilor
acest ascendent
veniturile sale,

186, 738, 751, 761,

Numai
sideră
2
) Comp.
) Comp.
Repert.

)

Dacă

1282 C. C. Art.

758, descendentul donatar este obligat a raporta
sei, la moştenirea ascendentului dăruitor, ceea ce
a cheltuit cu dânsul, fie din capitalurile sau din
puţin împortă (Demol. XVI. 409), cu înzestrarea,

lui, €) cu procurarea, unei cariere sau

')

1090,

Cod. Italian.)

profesiuni,

precum este acea

darurile manuale care, din causa neinsemnătăţei lor, se conca presenturi obicinuite nu sunt supuse raportului. (Art. 759.)
Art. 836, care vorbeşte de donaţiuni mutuale.
Demolombe. XVI. 322 şi Cas. Fr., (raportul lui Troplong.)
Dalloz. Disp. entre wifs. 2974, nota 1..
esistă numai

un singur

moştenitor,

atunci

raportul

nu

are

toc, pentru că nu are loc nici împărţeala. Demolombe, XVI. 242.
'Tecstul francez nu vorbește de dotă, ci numai Art. 1007 din c. Italian.
Tot ce s'a dat unul copil cu ocasiunea căsătoriei sale (donatio
propter nuplias), chiar dacă averea dăruită. p'ar fi fost constituită
zestre, este supus raportului. Numai cheltuelele nunţei nu sunt
supuse

acestei formalităţi.

(Art.

759)—lLa

Romani,

zestrea era su-

pusă raportului (L. 17. Cod. Lib. 6. Tit. 20), pe când în Moldova,
după

obiceiul

pământului, ea

8. şi 1013 cod. Calimach.
Acţiune pentru înzestrare. Doosebi-

re între dreptul actual
şi dreptul
vechii.

era scutită

de

raport.

(Art.

1010

lit.

1) Vedi supră, p. 482, nota 2.

Trebue să mai observăm, deși nu este aici locul, că, sub vechea noastră legislațiune, copiii aveau o acţiune contra părinților pentru în-

zestrarea lor (Art. 1623 cod. Calimach, 1220 cod. Austriac) (vedi
Curtea din Iași. Dreptul pe 1888, No. 55), pe când astădi, această
obligaţie este pur morală. (Art. 186.) Comp. Tom.I. partea ÎI, p. 79.
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de comerciant, de funcționar, de militar, de medic, avocat, inginer etc,!) sau cu plata datoriilor sale, *) precum ar fi plata unui
capital, unor dobândi sau a unor câștiuri datorite de descendent.
(Art. 1090.) (Demolombe. XVI. 353.)
Pentru ca sumele întrebuințate de ascendent la procurarea „peosehire
carierei

sau

profesiunei

ori la plata datoriilor

descendentului,

fi plătit cu titlu de dar,

donandi,—pietate

animo

debila

sale când ascen-

să le a

să fie supuse raportului propriu dis, trebue ca ascendentul

Tnue

ducius un dar sau

împrumut
(L. 50. Dig. Lib. 10. Tit. 2),—pietate cogente (L. 34. Dig. Lib.undescendentului.
51),
Tit.
8.
Lib.
3. Tit 5),—pro pietatis ratione (L. 17. Cod.
1) In aceste cheltueli întră cumpărarea unui fond de comerț sau de
industrie (comp. Tribun. Ilfov. Dreptul pe 1887, No. 81), a cărților
şi instrumentelor neapărate la esesciţiul unei profesiuni, garanția

ce trebue să depue unii funcţionari, precum casierii, portăreii etc.
Arntz. Il. 1534. Demolombe. XVI. 341, 342. Laurent. X. 598, 625.

Ducaurroy. IL. 708. Bonachi. III. p.
Art. 2, $ 3.—Aceste cheltueli sunt
au fost făcute de ascendent ca, dar,
mut, animo credendi. (L. 50. Dig.
prevădut

acest raport în termeni

279. Pothier. Succes. Cap. 4.
supuse raportului, fie că ele
animo donandi, fie ca împruIib. 10. Tit. 2.) Legiuitorul a

espreşi, pentru

a distinge cheltue-

lele făcute cu ocasiunea procurărei unei carieri sau
acele făcute cu învățătura trebuitoare
vieră, căci aceste din urmă cheltueli

profesiuni de

spre a putea începe o canu sunt supuse raportului.

(Art. 759.) (Comp. Trib. Ilfov. Dreptul pe 1887, No. 81.) Astfel,
cărţile sau instrumentele cumpărate pentru ca descendentul să și
poată esercita profesiunea de avocat sau de medie sunt vaportabile,pe când cărţile sau instrumentele date descendentului
pentru ca el să înveţe dreptul sau medicina nu sunt supuse raportului. (Art, 759.) Laurent. X. 625. Veqi şi înfră, p. 509, nota 4.

2) Prin datorii twebue să înțălegem aici numai

acele a căror esecu- Flota dato-

tare se poate dobândi prin justiție. Așa dar, datoriile naturale, care rele atu
nu

dau loc la o acţiune,

precum

sunt acele care derivă

din jocutrisan anulabile

sau prinsoare (Art. 1636), datoriile nule sau anulabile, nu sunt da- nu este su-

torii în sensul adevărat al cuvântului, şi dacă ascendentul le plă- Put re”
-tește, ele nu sunt supuse raportului. (Analogie şi din Art. 761, i Ra
1282.) Laurent.

X. 600.

Arntz.

II.

1551.

Demolombe.

XVI.

346,

347. Ducaurroy. II. 710.—Contră. Mourlon. IL. 391, nota 1 (argument din diseuţiunea urmată în consiliul de Stat.) Părerea susţinută de Mouslon este însă inadmibilă, pentru că plata datoriilor
naturale,

nule

sau anulabile,

nu aduce

nici un folos

descendentu-

lui, de vreme ce pretinsa datorie, care a fost achitată de ascendent, nul obliga întru nimic.—In fine, după alți autori (Toullier.
D. il, partea II, 483

şi Aubry

et Rau.

V.

$ 631,

p. 316), raportul

datoriilor nule sau anulabile ar atârna de împrejurări, ceea ce este
earăși inadmisibil.— Pentru ca raportul să aibă loc, datoria plătită
de ascendent

trebue

să

fie

personală

a descendentului,

ear

nu a

ascendentuiui. Astfel, suma la care părintele ar fi fost osândit, conform Art. 1000 pentru delictul sau quasi-delictul copiilor minori ce
locuiau cu dânsul nu este supusă raportului. Demolombe. XVI. 343.
Mass6-Verge. II. p. 402, nota 12.
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CODUL

căci

CIVIL.—CARTEA

dacă

defunctul

III.—TIT.

L—CAP.

ar fi înţăles

VI.—S-a

a face

H.—ART.

758.

un împrumut

761, 1982.

descenden-

tului, credendi causa (L. 50. Dig. Lib. 10. Tit. 2), descendentul
par datori raportul unei liberalităţi, ci plata unei datorii. (Art.
738.) Deosebirea este mare între aceste două casuri, căci descendentul ar putea să se scutească de raport, renunțând la moştenire (Art. 752), pe când el ar fi silita plăti datoria în ori ce
caz, fie că ar primi moştenirea, fie că ar lepada-o. Apoi, descendentul donatar nu datoreşte nimic legatarilor, nici creditorilor
moștenirei (Art. 763), pe când descendentul debitor poate să fie
„urmărit de ei pentru sumele ce el ar datori moştenirei. !)

Despre raportul zestrei (Art. 751, 758.)
Descendentul
dentului

care primeşte moştenirea

seu înzestrător va

trebui

ab. intestat a. ascen-

să- raporteze

la masa

succesiu-

nei zestrea primită de la densul, ca ori şi care donaţiune, liber
fiind însă de a păstra zestrea, sub condiţiunea de a renunţa la moştenire. (Art. 752.)
Dacă zestrea consistă în imobile, raportul se va face în uatura (Art. 765); dacă ea consistă în mobile, raportul se va face
prin

luare

mai

puțin.

(Art.

portul se va face conform

772.)

Dacă

ea consistă în bani,

ra-

Art. 773.2)

Regule speciale la raportul zestrei.
(Derogaţiuni

la principiile

de

mai

sus.)

Art. 761.—Dacă înzestrătorul ascendent plăteşte barbatului zestrea,
fâră asigurări suficiente, fiica înzestrată va fi datoare a raporta numai
acţiunea în contra barbatului. (Art. 751, 1233 urm. 1244, 1282, 1914
C. 0. Art. 1007 $ 2 Cod. Italian.)
Art. 1282. 3)—Dacă, în momentul când tatăl sau mama a constituit
*) Arntz, IL. 1550. Aubry et Rau. V. $ 627, p. 302. Marcade. III.
384, în fine. Laurent. X. 598, Ducaiărroy. II. 711. Mourlon. IL. 390.
Demolombe. XVI, 354.—Dacă defunctul a înțăles a face descendentului

un

dar sau un

împrumut,

aceasta

e o cestie

de fapt.

De-

molombe. XVI. 355. „Hac disceptatio în facbum coustitit .... et în
re facti facilius putabo.* L. 34. Dig. Lib. 3. Tit. 5. Vegi întrun caz
analog şi IL. 47. Dig. Lib. 24. Tit. 1,
2) Comp. Mourlon. III. 443. Laurent. XXIII. 577. Tribun. Brăila. Dreptul pe 1882, No. 74. Vedi p. 503 și 504, nota 6. In Privinţa raportului zestrei sub legea veche şi Ja Romani, vedi supră, p. 482, u. 2.
5 Art, 1282 ar trebui să fie eliminat în codul notru; ca şi în acel
Italian, pentru

că acest tecst nu

se prea

potriveşte cu Art. 761.—.

Neeliminarea acestul teest provine din împrejurarea că legiuitorul
nostru, ajungând

la titlul IV,

care se ocupă

despre

contractul

de

DESPRE
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761, 1982.

SUCCESIUNI.—ART.

fiicei sale o dotă, barbatul era deja nesolvabil şi nu avea nici artă, nici
profesiune,

fiica dotată

nu va fi datoare

să raporteze

la succesiunea ta-

tă-seu sau mamei sale de cât acţiunea ce are sau ar putea avea în
|
contra barbatului pentru restituțiunea dotei.
Dacă barbatul a devenit nesolvabil în timpul căsătoriei, sau dacă a-.
vea o artă sau o profesiune

ţinea

carei

loc de

761,

cade numai asupra femeei. (Art. 751 urm.
C. C. Art. 1573 C. Fr.)

avere,

perderea

1233 urm.

dotei

1256 urm.

Art. 761 şi 1982 sunt relative la aceeași materie, de şi presintă o deosebire oare care de redacţie, şi constituesc o derogare
la principiile espuse p. 506 care cârmuesc raportul zestrei. De
aceea,

esplicat

le am

De

loc.

la un

și

fiica

înzestrată

este în

princip obligată a raporta zestrea sa, fieîn narură, fie prin luare
mai puţin, când ea vine la moștenirea ascendentului înzestrător,
pentru că această zestre constitue o donaţiune (Art. 751 și 758),
totuşi, prin escepțiune,

ea este datoare

a raporta

numai

acţiunea

eventuală ce ar avea în contra barbatului pentru restituirea dotei, !)
dacă acendentul înzestrător a comis imprudeuţa de a da zestrea
în primirea barbatului, fără a lua asigurări îndestulătoare, adecă,
fără a se îngriji ca să se iee inscripția ipotecară prevădută de
Art. 1754, sau fără a face ca barbatul să dee o cauțiune pentru
zestrea mișcătoare. (Art. 1244.)
Acelaşi drept îl are fiica înzestrată, după Art. 1282, dacă în
momentul când ascendentul2) a constituit zestrea, barbatul era insolvabil şi nu avea nici artă, nici profesiune sau meșteșug.

ArtFemeea este, în asemene caz, scutită de raport, 5) pentru că Motivele
761 şi 1982.

căsătorie,
1007 $ 2
5) Art. 761
nov. $ 1,

a uitat Art. 761 care este reproducerea fidelă a Art;
din codul Italian.
și 1282 sunt luate din novella 97, Cap. 6. Vedi această Origina Art.
în mnedio, unde se obligă pe femee a raporta acţiunea ce6l și 1228

ea, are asupra bunurilor barbatului seu insolvabil, nudam actionen
contra inopis mavitis res. Vegi şi L. 5, în authent. Nov. 97, cap.

DAR YI
”

6, Cod. Lib. 6. Tit. 20, unde se dice: „His cessantibus, solam actionem (licet inanem) conferens, partem ex hereditate feret.“ Comp,
Art. 1014 din codul Calimach, după care părintele și moștenitorii
lut erau datori să plătească zestrea din averea lor, dacă ei nu luase
măsuri

2)

pentru siguripsirea

ei, când

ea era

în pericol dea se perde.

Deși Art. 1282 nu vorbeşte de cât de constituirea zestrei din paitea, tatălui şi a mamei, totuşi cred că acest teest este aplicabil,

Aplicarea
Art. 1282

Cap.

stituită de

(And zestrea
chiar când zestrea ar fi fost constituită de un alt ascendent (bun,

străbun),

soluţiune. care era

admisă

şi la Romani.

(Nov.

97,

6, $ 2, în fine.) Dacă această soluțiune se poate susține în Francia, alt ascendent

II. 445. Mar- de cât tatăl
unde tecstul nu vorbeşte de cât de tată (V. Mourlon.

cad6. VI. Art. 1573,NNo.11. Duranton. VII. 418şi XV. 576. Boileux. Controversii

V. p. 512, Aubry et Rau. IV. $ 540, p. 531, nota 52. Demol, XVI.
212),

cu atât mai

mult

ea

este

admisibilă la noi, unde

Art.

1282

trebuește combinat cu Art. 761, care vorbeşte de ori ce ascendent.—
Contra. Laurent. XXIII, 577. Bonachi. III. p. 287.
3) Faptul din partea femeei de a aduce comoștenitorilor sei acţiunea

”
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

UIl.—TIT.

L.—CAP.

VIL—S-a IL—ART.

761, 1281.

culpa este a ascendentului, de vreme ce ela comis imprudenţa
de a încredința o zestre mai mult sau mai puţin îns&mnată unui
barbat lipsit de avere şi de garanție îndestulătoare pentru a asigura restituirea ei.

Această culpă

nu poate să fie imputată femeei,

mai ales când ea este minoară, şi se găsește sub autoritatea directă a părinţilor sei. Ea nu poate fi imputată nici femeei majoare,

pentru

că este

de temut

ca

ea să

nu fi cutezat

a contra-

dice pe părintele seu.
Dacă barbatul a devenit însă insolvabil în. timpul căsătoriei,
sau dacă el avea o artă, o profesiune sau meșteşug care "i ţinea
loc de avere, perderea zestrei cade numai asupra femeei, care va
fi obligată

a o raporta

la masa

succesiunei,

cu

toate

că ea

nar

fi primit-o de la barbat sau de la moștenitorii sei, pentru că ea
era datoare să ceară separaţia de patrimonii îndată ce a vădut
că garanţiile ce barbatul înfăţoşa din capul locului au început a
se micșora în timpul căsătoriei.!) (Art. 1256 urm.) Pentru ca
perderea zestrei să cadă numai asupra femeei, după cum voeşte
Art. 1282, trebue însă ca profesiunea sau meseria barbatului să,
fie stabilită şi esercitată cu foloase reale. Astfel, faptul din partea barbatului de a poseda numa! o diplomă de avocat sau de
doctor, fără esercițiul profesiunei de avocat sau de medic, n'ar fi
suficient spre a face pe femee să sufere perderea zestre! sale. 2)
Sensul cuvintelor zes-

Prin

zestre sau

dota

trebue

să înțălegem,

tre sau dotă, Cât şi în Art, 1282, numai averea ce
Art. 1233 Ar 1233 şi urm. din partea sau în
urm
”
în susținerea sarcinelor căsătoriei, de
nu vor fi aplicabile de câte ori soţii

atât în

Art.

761

se aduce barbatului conform
numele femeei spre a'lajuta
unde resultă că aceste tecste
vor îi căsătoriți sub unalt

regim de cât acel dotal. 5)
eventuală ce ea ar putea să aibă în contra barbatului ei echivalează,
în adevăr, după cum foarte bine observă Laurent (XXIII, 577), cu
o scutire de raport, căci a raporta o acţiune în contra unui insol-

—

9

vabil este a nu raporta

absolut

nimic:

„Hec

autem

actio nullum

habet penitus effectum legis.“ (Nav. 97, Cap. 6. Pr. in medio.)
„Si quidem sue potestatis, et perfecte etatis mulier est, sibimel
culpam inferat, cur moz viro îmchoante male substantia, uti non
percepit, et non auziliata est sibi.“ (Nov. 97, Cap. 6. Pr. în fine.)
Curtea din București. Dreptul pe 1883, No. 61.—Mi se pare însă
că curtea a mers prea, departe prin decisia de mai sus cânda
dis,
în unul

din considerentele

sale, că funcțiunea de magistrat nu poate

încă forma la no! un capital sigur și o profesiune destul
tornică, pentru că noi n'am
şi el este la ordinea dilei.

%)

de

sta-

avea încă principiul inamovibilităței, de
De când s'au scris aceste rânduri, ina-

movibilitatea curților de apel şi a preşedinţilor de tribunale este
un fapt îndeplinit. (L. organ judecăt. din 31 Aug. 1890.)
Laurent. XXIII. 578. Maread6. VI. Art. 1573, No. IL. Demol. XVI.
210. Demante. III. 185, bis II. Chabot, asupra Art. 848. Mourlon.

DESPRE SUCCESIUNI.—Art. 761, 1982, 759, 762.
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Aceste tecste se aplică însă fără nică o deosebire atât la zestrea mişcătoare cât și la acea nemișcătoare, 1* pentru că legea
nu destinge între mobile şi imobile, şi 2* pentru că și imobilele
sunt supuse stricăciunei. 1)

Art. 761 şi 1282 fiind, niște disposiţiuni cu totul escepționale, Art. 761 Și

nuw'şi vor primi aplicațiunea de cât în casurile anume prevădute tuesc o esaşa în cât, în toate celelalte casuri, femeea nu va putea să ra- cepțiune.
porteze

acţiunea

în restituire

ce

ea are

în contra

barbatului,

ci

numai zestrea primită, fie în natură, fie prin luare mai puţin.
Lucrurile scutite de raport.
(Escepţiuni

la

Art. 751

şi 788.)

Art. 759.—Cheltuelele de nutriment, înetreţinere, educaţiune,
învăţătura unui meșteșug, cheltuelele ordinare pentru îmbrăcăminte
alte obiecte trebuincioase la intrarea în armată, cheltuelele de nuntă
presenturile obicinuite nu sunt supuse raportului. (Art. 185, 758 0.

Art. 852 C. Fr.)

de
și
și
C.

Art. 162.—Frutele şi interesele 2) lucrurilor supuse raportului nu
“sunt debite de cât din (iua deschiderei succesiunei, (Art. 483 urm. 522,

523, 651, 854, 1089, 1587 urm, C. O. Ant. 856 C. Fr.)

Cheltuelele făcute de un ascendent cu titlul de dar, 5) animo
donandi, fie din venitul, fie din capitalul seu (Demol. XVI. 409.
Mourlon. II. 396) pentru nutrimentul, întreţinerea, educațiunea şi

învățătura unui meșteşug a descendentului, *) fie el minor sau maIUL. 446. Aubry et Rau. IV. $ 540, p. 532 nota 54—Contră.
zeille. Art. 850, No. 8.
') Aubryet Rau. IV. $ 540, nota 53. Marcade. VI, loco est. Duranton.
„. 419.—Contră. Demol. XVI. 214. Demante. III. 202. Chabot.
843, No. 12. După aceşti din urmă autori, Art. 761 și 1282
fi aplicabile de cât la zestrea mișcătoare, (Comp. Art. 1244.)

Va|
VII.
Art.
nar

2

pen-

Nu mai

era nevoe de a se vorbi

în deosebi

despre

dobândi,

tru că, ele fiind nişte fructe civile (Art. 523), întră în denumirea
generală de fructe. Berriat, St. Prix. IL. 3024.
3) Cheltuelele prevădute de Art. 759 care ar fi fost făcute de ascen_dentcu

titlu de imprumut,

aniino

credendă,

ar fi din contra supuse

raportului. (Art. 738.) Demolombe. XVI. 412. Vedi Art.

1010 lit. e

Cod. Calimach (nota 4) și L. 50. Dig. Lib. 10. Tit. 2.—Cheltuelele pre-

vădute de Art. 759 ar putea de asemenea îi supuse raportului prin
voința ascendentului. Duranton. VII. 358. Aubry et Rau. V. $ 631,

p. 322. Vedi Demolombe, XVI. 419 și [, 12. Dig. Lib. 35. Tit. 1.

*)

„Nu sepun

la sinisfora,

dice Art. 1010

din codul Calimach:

învăţătură,

afară

se va dovedi că Pau

a) câte

au cheltuit părinții pentru un fiu, trimițându!l la locuri străine spre
dacă

imprumutat

cu

acei

bani (vedi nota precedentă); b) câte s'au cheltuit ca să înveţe co-

pii lor carte sau meșteșug.“— Cheltuelele făcute de un ascendent

pentru învățătura descendentului, precum sunt acele făcute pentru
dobândirea

titlului de licenţiat sau de doctor nu

sunt

supuse

ra-

CODUL CIVIL.—CĂRTEA UL.—TYF. 1.—CAP. VI. —S-a ÎL.—ART. 759, 762.
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jor (Toullier. D. II. 478. Demol. XVI. 413), căsătorit sau necăsătorit (Laurent. X. 624) .nu sunt supuse raportului, ori cât de
mari ar fi, chiar

dacă

ar fi disproporţionate

cu

averea

ascenden-

tului, 1) și dacă descendentul ar avea averea sa proprie.?) In
rândul acestor cheltueli trebuesc puse pensiunile alimentare şi usu-

frucul destinat a ţinea loc de alimente. $)
Cheltueli ordinare
de eechipament.

Nu sunt, de asemenea, supuse raportului cheltuelele ordinare 4)
pentru îmbrăcămintea şi alte obiecte trebuitoare descendentului la
întrarea

Cheltueli de
nuntă.

sa în armată,

precum

uniforma,

calul, armele, 5) ete.

In fine, nu sunt supuse raportului cheltuelele ori cât de mari
(Mourlon. II. 397) pe care ascendenţii le ar face cu ocasiunea nunţei
portului (Art. 759) (comp. Tribun. Ilfov. Dreptul pe 1887, No.81),
pe când cheltuelele făcute pentru stabilirea descendentului, de esemplu, cu ocasiunea

cumpărărei

unui fond de comerţ sau industrie sunt

din contra supuse raportului. (Art. 758.) Vedi supră, p. 505, nota 1,
In cheltuelele de educaţiune întră cărţile și instrumentele necesare,
plata la școli şi la profesori, plata călătoriilor ce a făcut descendentul, căci călătoriile sunt în timpurile moderne unul din cele mai
bune

mijloace

de educaţiune

şi de instrucțiune.

Demol.

XVI.

424.

Ducaurroy. IL. 714. Laurent. X. 625.—Cheltuelele făcute cu cărțile
de lucs care n'ar fi absolut trebuitoare nu intră în această categorie şi sunt supuse raportului.
Mareade. IL. 336. Demol. XVI.

'Toullier D. II. (partea II) 482.
342. Vedi și p.505, nota 1, în fine.

Laurent X. 625. Demol. XVI. 417. 'Toullier D.1l (partea 11) 478.—
Contră. Duranton. VII. 357. Chabot, asupra Art. 852, No. 3, care
se întemeiază
Reducerea
cheltuelelor
cecesive.

:)

Iv)

)

drept

francez.

Vedi

şi

Mourlon.

care se întemeiază earăși pe dreptul vechiii şi p. L.
5. Tit 3, precum și peL. 34. Dig, Lib. 3. Tit. 5.

Il. 396,

58. Dig. Lib.
|

Laurent. X. 624 și C. Bordeaux. D. P. 55. 2. 213.—Când un descendent a primit însă de la autorul comun, chiar sub formă de
ventă. anuală, şi pe trimestre, sume pe care ei lea primit ca avans
asupra succesiunei viitoare, el nu mai poate susține, la facerea
împărțălei, că wa primit acele prestaţiuni de cât cu titlu de ajutor
alimentar, şi, în asemene ipotesă, raportul va avea loc. Tribun. și
Curtea, din Paris. Gazeta Craiovei din 1890, No. 42.
Cheltuelele

sunt ordinure

când

sunt potrivite

cu averea ascenden-

tului și cu gradul ce descendentul ocupă în armată. In cazul contrar,

)

pe vechiul

nota:1.—Cheltuelele eccesive care ar întrece partea disponibilă ar
putea însă fi reduse la acea parte. (Art. 847 urm.) Demolombe. XVI.
420. Demante. II..188 bis I—Comp. Art. 788-Cod. Austriac.
Laurent. X, 624, 625. Demol. XVI. 412. Toullier D. IL. 478—
Contra. Chabot (asupra Art. 852, No. 2) şi Duranton (VII. 356)

cheltuele

sunt

estraordinare,

disproporționate

sau

esagerate,

şi atunci sunt -supuse raportului. Laurent. X. 626. C. Caen.D. P.
54, 2. 197. Marcad€. III. 336. Este de observat că legiuitorul face
această restricţie numai pentru cheltuelele de echipament.
Demol. XVI. 427.—,Nu se puu la sinesfora, gice Art. 1010 lit. d.

din codul Calimah, câți bani sau alte lucruri mişcătoare s'au

dă-

ruit fiului când ela întrat în oaste.“ (L. 20, Pr. în medio, Cod. Lib.
6. Tit. 20, de collationibus.)

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 759, 762.
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și căsătoriei !) descendenților, precum şi presenturile sau darurile
obicinuite, care se fac de obiceiii la cununii, la botez, la
onomastice sau la anul nou ?) ete.
.
Toate

conform

aceste cheltueli

sunt, prin

intențiunei presupuse

escepţie,

triment (Art. 759), ele nu pot să fie
de la părinţi, pentru că ele nu sunt
gațiuni impusă de lege. (Art. 185.)
de ceilalți ascendenți, care nu erau
de raport,

de

raport,

a defunctului. *)

Cât pentru cheltuelele de întreţinere,

ele sunt scutite

scutite

dilele

de creştere și de nu- ea

supuse raportului, când emană creştere şi
de cât esecutarea unei obli- nutriment.
In privinţa cheltuelelor făcute
obligaţi a le face după lege,

pentru că, pe de

o parte,

nu

măresc

patrimoniul descendentului, ear pe de alta, nu micşorează peacel
al ascendentului, şi sunt presupuse a fi făcute din veniturile averei, pe

|

care ascendentul

le ar fi cheltuit altfel,

lrazius

vivendo. 4)

Tot pe asemene consideraţiuni se întemeiază . şi escepţiunea Fructe
naturale şi civile.
„>
PPR
prevădută
de Art. 762, relativă la fructele lucrurilor supuse ra- Art. 762,
portului.

Fructele naturale

şi civile, adecă

„dobândile,

chiriile

şi

arengile lucrului dăruit (Art. 523), se cuvin ca accesorii descendentului donatar, pănă în momentul deschiderei moștenirei dăruitorului, 5) căci el fiind atunci dator a restitui lucrul dăruit, n'ar
fi fost de cât un depositar, dacă ar fi fost silit arestitui şi fructele; mai mult. încă, donaţiunea nu numai nu'i ar fi adus niciun
folos,

dar încă, în unele

casuri, Par fi aproape sărăcit.

Apoi, a doua,

consideraţie care a, făcut pe legiuitor să admită această soluţie
este că aceste fructe ar fi fost cheltuite de defunct prin un traiă
mai lucsos,
1)

lautius

Cheltuelele

vivendo,

făcute

cu

fără

ocasiunea

ai mări
nunţei

patrimoniul.
nu sunt

supuse

raportului,

pentru că ele nu profită descendentului, si non depuis le dîner jusqwau souper, după cum se esprimă vechiul scriitor Guy Coquille în
limbagiul seu original. Vedi Demol. XVI. 428. Laurent. X. 627.
*

Laurent.

X..627.

Demol.

XVI.

434.—Din

Art.

759

resultă

deci

a

contario că. celelalte daruri, ori cât de mici ar fi, sunt supuse raportului. Laurent. X. 596. Tribunalele vor aprecia în mod suvevan, după valoarea obiectului dăruit şi averea ascendentului, care
daruri sunt obicinuite și care sunt cele neobicinuite supuse rapor-

tulvi. Laurent. X. 627. Mourlon. IL. 397.
3)

'Frebue să mai observăm încă că copiii care, la caz de despărțenie
prin consimțământ mutual al părinţilor, au dobândit, în basa Art.

285, jumătate din averea părinţilor, n'au nevoe să raporteze această.
avere, la caz de aveni la moștenirea acelor păriuți în concurenţă cu
fraţii lor născuți din altă căsătorie, pentru că ei n'au dobânăit această avere prin liberalitatea părinților, ci de la lege, care a voit
să pedepsească pe părinţi. Vedi 'Tom. I, partea IL, p. 231.
3) Laurent. X. 623. Marcadâ. III. 335. Arntz. II. 1544. Demolombe.

XVI. 406 urm. Ducaurroy. 1]. 714. Vedi şi Mourlon. îl. 395.

5) Această soluție nu se poate aplica la legate, căci legatarul n'a a.
vut nici o dată posesiunea, lucrului legat, pentru ca el să se fi folosit de fructele legatului. Vedi şi supră, p. 490, nota 3.

Art. 285.
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CODUL

peravila lui

CIVIL.—CARTEA

III.—TIT.

1.—CAP.

VI—S-a

II.—ART.

762,

„Bucatele feciorilor celor mari care le au dat tatăl lor când
“au fost viu, dice pravila lui M. Basarab (glava 277), acelea aduce de le pune la mijloc de va muri fără de carte, ear dobânda
care au

dobândit

cu

bucatele

lor, carele

le au dattatăl lor, acele

nu le pun la mijloc ci sunt ale lor.“ 1)
Asimilarea
In privința dobândirei fructelor, descendentul donatar este
descendentului donatar deci asimilat unui usufructuar. 2) Fructele civile dobândinduse di.
cu un usu- cu di, acele ajunse la scadenţă înaintea deschiderei moştenirei se
fructaar,

Dobândirea cuvin

donatarului

în mod

irevocabil,

chiar

dacă

N

el nu

le ar

fi

fructelor ci- primit încă. (Art. 525.) Acele care nu ajunsese la scadenţă în mo-

vile Art, 525,

|

,

y

.

percepute

de

,

-

-

N

mentul morței dăruitorului aparțin masei succesorale, chiar dacă
el le ar fi perceput prin anticipație, căci din momentul deschiderel moștenirei el a perdut dreptul atât la proprietatea darului
cât şi la fructele produse de lucrul dăruit.
Dobândirea
Fructele naturale dobândinduse din contra prin perceperea

fructel
afet ei lor (Art.

524.

Cod. Andre.
Donici.

594), acele

descendentul

ii
donatar înaintea

morţei dăruitorului îi aparțin !ni, pe când acele care mau fost
percepute pănă în momentul morţei dăruitorului aparțin masei succesorale (Art. 524), cu îndatorire însă din parte“ de a plăti semănăturele, arăturile şi munca pusă de donatar. 5) (Art. 484.)
1) Codul lui Andr. Donici, $ 4, cap. 39 prevede că fraţii la sinisfora sunt datori să pue la mijloc toate acelece nu sunt câștigate de
dânșii (ce se numesc în pravilă profectitia), cum şi acele care le
au remas

de la părinți,

și veniturile

ce au luat din cele părințeşti,

ear nu și celelalte drepte ale lor.“
2) Din faptul că descendentul donatar supus raportului se consideră
că un usufructuar resultă că el nu va avea drept la despăgubire de cât pentru reparaţiile cele mari (Art. 546) făcute imobilului dăruit, nu însă şi pentru reparaţiile de întreținere (Art
545), care sunt o sarcină a fructelor. Vedi înfră, esplie. Art. 766.
3) Arntz. II. 1545, Mourlon. IL. 404. Laurent. X. 628. Demolombe.
XVI. 440, 449. Aceeaşi soluţiune este aplicabilă când darul -ar consista într un usufruct

sau într'o rentă

perpetuă

527, 1276.) Marcadă. III. 343. Arntz. Il.

1546.

ori viageră.

(Art.

Demolombe.

XVI.

441 urm. Laurent. X. 629, 630. Ducaurroy. II. 719. Aubry et Rau.
V. $ 631, p. 323. Vedi Tom. IL al lucrărei noastre, p. 566-570.

Foloase trase de descencontract de
arendă,

Descendentul căruia ascendentul ar fi dăruit o rentă sau un drept
de usufruet n'ar fi deci obligat a raporta veniturile rentei ajunse la
scadenţă şi fructele dobândite în puterea dreptului seu de usufruet
înaintea deschiderei moştenirei.Aceeaşi soluţie ar fi aplicabilă și în caz când ascendentul sar fi
obligat a, plăti descendentului o pensie anuală în bani sau în natură, fără determinare de capital. Arntz. II. 1546. Demol. XVI.
438. Aubryet Rau. V. $ 631, p. 324, tecst şi nota 43. Marcade.
III. 343. Laurent X. 630.—Vedi însă Duranton. VII. 373 urm.
Ce trebue să decidem în privința foloaselor ce descendentul ar
fi tras în timput vieţei defunctului dinti”un contract de arendă sau
de inchiriere închiet cu ascendentul seu cu un preț mult mai mic
de cât valoarea reală a, lucrului. Vedi supră p. 487, în notă.

DESPRE SUCCESIUNI —ART. 762.

513

Cât pentru fructele ce lucrul 1) dăruit de ascendent a produs ?) , Raportul
:
>
N
,
y
au” fructelor proîn urma deschiderei moştenirei, adecă a morței ascendentului Qă- duse în urma
ruitor, descendențul este de drept obligat a le raporta la masa deschiderei
succesiunei, din diua deschiderei moștenirei, 2) fără nică o punere moşienirel.
în întârdiere, şi aceasta chiar în caz când el ar esercita dreptul
4

de

retenție

(Art.

771),

căci, din

resiliată, lucrul dăruit trebue să

cu toate accesoriile lui,

acel moment

donaţiunea

se întoarcă la masa

în care întră şi

fiind

succesorală,

fructele. % (Art. 483.)

Pructus augent hereditatem. 5) (L. 20 $ 3. Dig. Lib. 5. Tit. 3.)
Dacă presupunem că un ascendent a dat unui descendent o
sumă

de bani,

ear

altui un imobil,

fie care

descendent

va

face

raportul conform Art. 762, adecă cel întăi va raporta dobânda
banilor din diua deschiderei moștenirei, ear cel de al doile venitul imobilului. (Vedi şi înfră, nota 1.) Compensarea fructelor nu
poate să fie admisă între aceşti doi descendenţi, pentru că sumele
datorite

de dânşii

sunt inegale, și pentru

că asemene

compensare

ar stabili o dispensă de raport pe care legea n'o admite. $)
Dacă

lucrul

dăruit este mişcător,

raportul se va face altfel de cum

sar face dacă el ar fi nemişcător.
mit o sumă

de bani va

raporta

Astfel, descendentul care apri-

procentul

legiuit al

acestor

bani

din diua deschiderei moștenirei (Art. 762 și 1589), ear acel care
a primit un imobil va raporta venitul imobilului tot din diua morței dăruitorului. Vedi Demol. XVI. 449, 451. Vegi şi Laurent. X. 632.
5 Dacă lucrul dăruit nu este susceptibil de a produce fructe sau dobândi, descendentul nu va datori de cât raportul a însuși lucrului,
fără ivucte. Demolombe. XVI. 450. Demante. III. 188 bis 1.
2) Această soluție era admisă atât la Romani (L. 5 $ 1. Dig. Lib.
37. Tit. 7), cât şi în codul Calimach: „Rodurile, veniturile şi alte câştiguri luate din lucruri supuse sinisforalei, dice Art. 1019 din codul

Calimaeh, se cer de cătră împreună-moștenitorii de la vremea morței
lăsatorului de moştenire pănă la al 25-le an a vrâstei fişte căruia

din ei; ear moștenitorul, carele după împlinirea vrestei Llegiuite nu
le va cere în curgere de cinci ani, remâne păgubaş

pentru

tăcerea

sa.“ Această prescripţie scurtă nu mai esistă în legea actuală, căci
atât capitalul cât şi veniturile pot fi cerute astădi cât timp poate fi
esercitată şi acțiunea îu împărțeală. (Art. 728.) Vegi supră, p. 503,n.1.
4)

Descendentul

care, în virtutea unui

testament

anulat mai

târdiu, Perceperea

a deţinut bunurile moștenirei, percepând fructele, trebue să rapor- fructelor în

teze aceste fiucte la masa generală în puterea macsimei /ructus au- esţann
eat agent heredilatem, şi aceasta din diua deschiderei moştenirei, ear
nu din diua în care comoștenitorii au intentat acţiunea în impărțeală. (Art. 762 și 1088.) Curtea Chambâry. Pand. Pâriod pe 1890.

2. 219.

5
5)

Buna sa credință nu'l poate scuti de

restituirea

acestor

truete, pentru că Art. 485—487 sunt străine de materia moștenirilor şi nu se referă de cât la o revendicare ordinară aproprietăţei.
Demolombe.
XVI. 446. Laurent. X. 631. Comp. Tribun. Ilfov. Drep-

tul pe 1887, No. 81. Vedi şi Art. 854.
Laurent. X. 633.—Contră.

P.

52.

1. 44 urm.

D. P. 67.

Demolombe.
XVI. 451

bis. Cas.

Fr. D.

1. 442,
33

nulat mai
târgiu.
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Despre

Art. 853 şi 854 din codul frumcea eliminate
în codul nostru.

Art. 853 din codul francez (1010 Italian) prevede. că moş„tenitorul nu este obligat a raporta foloasele ce el a putut să tragă, din contractele cu titlu oneros închiete cu defunctul, dacă aceste
“contracte nu au adus nici un folos indirect, atunci cândele au fost
înehiete. Acest articol este de prisos, și prin urmare, cu drept cu-

vânt a fost eliminat de legiuitorul nostru, căci dacă contractul cu

titlu oneros nu ascunde nici v liberalitate, se înţălege de. la sine
“că nu poate să fie vorba de raport, fiind că după Art. 751 nu
se raportează de cât liberalităţile directe sau indirecte. .

Venim

acum la Art

854. Acest teest, reprodus

port

pentru

foloasele

care ar resulta

şi în codul

nu datorește nici un

Italian (1011), prevede că moștenitorul
din

ra-

asociațiunile făcute fără

fraudă între defunct şi unul din moştenitorii sei, când contractul
de asociaţiune a fost constatat prin an act autenlic. Această restricție n'a fost admisă de legiuitorul nostru, de unde resultă că,
"la noi, contractele cu titlu oneros închiete între descendent și ascendent nu dau loc în princip la raport, pentru că defunctul în
aceste contracte primind un . echivalent n'a micşorat patrimoniul
seu în detrimentul celorlalți descendenţi. Vegi şi supră, p. 485,
nota 2. Contractele cu titlu oneros, fie o societate sau altul, vor.
da însă loc la raport, de câte ori se va stabili ca asemene con- tracte, fie ele scrise sau verbale, vor ascunde o liberalitate indirectă ori cât de mică. (Art. 751.)
Donaţiunile făcute sub imperiul unei legă care le scutăa de
raport, sunt ele supuse raportului, când. moștenirea s'a deschis"

sub legea actuală?

Art. 1914.

„Darurile făcute

sub formă

“de dotă sunt

„așa în cât fetele' înzestrate sub legea
la moştenirea înzestrătorului. deschisă
raportând la masa succesiunei zestrea
aceasta chiar dacă moștenirea a fost
ventar. 2) (Art.-751.) .
2)

supuse raportului,

vechie nu vor putea să vie
sub legea actuală,!) de cât
primită sub legea vechie, şi
primită sub beneficii de in-

Art. 1914 se aplică numai când este: vorba de împărţirea unei
moşteniri deschisă sub legea nouă. Curtea din București. Dreptul pe
1890,

No.

14.—Fiiea

înzestrată

sub legea veche -poate însă să facă

acte de moștenire și mai înainte de a raporta zestrea. Curtea, din
Bucureşti, loco cit.—In cât privește raportul zestrei sub legile vechi,
„.-veQi supră, p. 482, nota 2,
N

2). 'Tribun. Ilfov. Dreptul pe. 1890. No. 28, Vedi și supră,.p. 484, nota 2.
Fiica înzertrată n'are însă nevoe să raporteze zestrea, dacă ea re-

.
-

DESPRE SUCGESIUNI.—ART. 738, 730, 1914.
|

Naşte însă întrebarea dacă Art. 1914
lorlalte

donaţiuni

făcute

sub legea vechie

a

este aplicabil și

515 .
ce- Raportul do

fără formă de dotă? Cu

naţiunilor

alte cuvinte, donaţiunile între vii făcute sub codul Caragea, unde legea veche.
.
iu
,
u
ontroversă..
raportul nu avea ființă, trebuesc ele sau. nu să fie raportate la
moştenirea dăraitorulu deschisă sub legea nouă, care impune raportul?
Am

tratat

această

cestiune

cu toate

desvoltările

ce

merita,

„arătând controversa care sa ivit atât în doctrină cât şi în sînul
Curţei noastre supreme (v. “Tom. I, parțea 1, p. 43 urm.), şi dacă
îmi permit astădi de a reveni asupra ei, aceasta o fac numai din
„ Causa insemnătăței materiei.
S'a dis că donaţiunea, nu trebue să fie supusă raportului, pentru că

Această

ea este

presupusă

a fi

făcută.

cu

dispensă

de

raport.!)

părere este însă, după noi, inadmisibilă, de vreme ce nu este

- probabil ca

dăruitorul.să fi înțăles

pentru că el wa

putut,

a scuţi pe

raționalmente

la, o instituţiune care nu avea ființă.

donatar

de raport,

vorbind, să se

gândească

M& unesc deci în

totul cu

_decisiunea dată la 1877 de Curtea noastră supremă în secţiuni unite. 2)
Despre. raportul datoriilor.
Art. 738.—Fie
cu regulele

care erede 3) raportă la masa succesiunei, conform

mai jos prescrise,

donaţiunile

ce a primit și sumele

ce este

dator cătră succesiune. (Art. 739, 751 urm. 756, 764, 845 um. C. C
Art, 829 C.Fr.)
Art. 739.—Dacă: raportul nu se tace în natură, coeredii (descendenți) cărora li se datorește, ieii mai întăi o paste egală. din masa succesiunei. Aceste preluări se fac, pe cât este posibil, în obiecte de aceeași
natură și calitate cu acele ce erau să fie date în natură. (art 737, 138,
164 urm. 769 C. C. Ant. 830 C. Fr.)

Inainte de a esamina mai de aproape Art. 738 şi 739, Inesactitate
trebue să observăm că - nu fie care moștenitor raportează ga. de 068
„rurile

și datoriile,” după

cum a greşit

se

esprimă

tecşstul, ci numaj

nunţă la moștenirea înzestrătorului. (Art, 152.) Dreptul, loco cit şi:
:.5

Cas. Rom. Bulet.. pe 1884, S-a LI, p. 392. Mai vedi încă asupra Art,
1914. Bulet.. Cas. pe 1870, p. 241 și pe 1872 p. 358.—Vedi mai
“pe larg esplic. Art, 1914 în Tom. I, partea ], p. 43.
Laurent. I. 243. Aubry et Rau. |. Ş, 30 p. 67, nota 54. Trib. Brăila
Dreptul pe 1884, No. 10. Cas. Rom. şi Curtea din Bucureşti. Vedi
decisiile citate în Tom. I, partea I, p. 43, nota 2,

2) Vedi considerentele acestei insemnate decisiuni, citate în Tom.
p. 44, nota

_%)

1. Tot în acest sens

se pronunţă

ÎI,

şi colegul nostru, DI.

_B. M. Missir. Vegi Dreptul pe 1876, No. 2.
Legiuitorul asimilând raportul datoriilor cu acel al liberalităților, Inesactitate

nu este esact de a se dice că fie care moștenitor raportează suma,

datorită de densul, pentru că, după art. 751, numai descendenţii sunt
- supuşi obligațiunei raportului. Vedi supră, p.. 480 și 484.

de tecst.
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II.—TIŢ. 1.—CAP. VL.—S-a, IL—ART. 738, 739.

descendenții, potrivit principiului înscris în Art. 751. Legiuitorul
a tradus deci orbeşte tecstul corespundător francez, pentru că nu
ştiea încă că, ajungând la raport, are să facă îns&mnata modificaţiune pe care a făcut-o. Cât pentru colaterali, ascendenți și soțul supravețuitor,
Critică la
adresa, legiuitorului.

nu

poate

să fie

vorba

de

raport,

căci

ei vor

plăti numai datoria lor, ca ori și care debitor străin.
Apoi, trebue sa, mai observăm că legiuitorul a fost greșit când
a supus plata datoriilor principiilor care cârmuesc raportul liberalităţilor, pentru că de câte ori ascendentul a făcut cu descendentul seu o convenţie care "1 constitue creditor, el n'a înţălesa'i
face o liberalitate.
Nu poate deci să fie vorba în specie de un raport propriu
dis, pentru că ascendentul nu este dărnitor, ci creditor, după cum

descendentul nu este donatar, ci debitor. Art. 738 şi 739 ar fi trebuit deci să fie eliminate din cod, pentru ca asifel descendentul
debitor să fie supus dreptului comun.
Cu toate acestea, atât legiuitorul francez, reprodus de codul
nostru, cât și acel Italian (Art. 991) pune în același rând raportul datoriilor cu acel al liberalităților, pentru că descendentul debitor aduce

la masa

succesiunei

sumele

datorite

de

densul,

după

cum primitorul darului aduce bunurile primite de la defunct fără
dispensă de raport. 1)
Asimilaţiunea

nu

este însă cu desevrșire

perfectă, pentru că

toți autori! admit că descendentul debitor al defunctului trebue
să'şi plătească datoria sa, chiar dacă ar renunța la moştenire,
fiind că nu poate să invoace nici o causă legală de stângere a
obligațiunei sale, ?) pe când descendentul care renunță la moşte-

nire poate să oprească darul sau să ceară legatul care i sar fi
făcut în limitele părței disponibile. (Art. 752.)
Datoria, descendentului făcând parte din activul ereditar, creditorii moştenirei și legatarii vor putea deci urmări plata acestei
datorii, deşi ei nu pot cere raportul liberalităţilor. (Art. 763.) (Vegi
supră, p. 506.)
Inovaţiune
în codul Olandez.

')

Codul Olandez n'a mai reprodus acest princip
contra,

a prevădut în Art.

1132

că, afară

tradiţional, ci,

de îndatorirea

din

ce fie care

comoștenitor are de a plăti (voldoening) sau de a pune în socoteală
(verrekening) tot ce datorește moştenirei, donaţiunile trebuesc să fie
raportate,

de unde

resultă

că, în acest codice, plata datoriilor n'are

nică o legătură cu raportul liberalităţilor, datoriile moștenitorului
remănând supuse dreptului comun. Vedi Laurent. Ante-proiect. III.
p. 596 urm. Astfel se petreceau lucrurile și la Romani, unde fie
„care

2)

moştenitor plătea sumele cu care remăsese dator cătră moștenire.

Demol. XVI. 459. Laureot, X. 636. Aubry et Rau. V. $ 627, p. 302.
Ducaurroy. Il. 713. Demante. ÎIL. 187 bis, 9. Arntz. IL. 1550. Mourlon. Il. 390. Vedi şi suprâ, p. 506.
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Pentru ca datoria să fie raportată la masa succesiunei, tre- Datoriile
bue

ca descendentul

să fi remas

dator

defunctului,

în momentul ortează

deschiderei moştenirei, fie din un împrumut, fie din alt contract,
fie dintr'un quasi-contract, delict sau quasi-delict, !)
Dacă datoria este condițională (Art. 1004 urm.), raportul nu
are loc cât timp condiţiunea nu s'a îndeplinit încă. 2)
Unii autori ar voi ca descendentul să raporteze chiar dato- Datorii conriile care ar fi luat naștere în urma deschiderei moştenirei, de urma deschiesemplu, prin perceperea fructelor, sau a veniturilor cuvenite mo- derei moşte-

ştenirei, prin degradațiuni 3) etc. Această părere este însă, inaq- ek Contre
misibilă, pentru că egalitatea, care este basa raportului, este afară din causă de câte ori este vorba de datorii contractate în
urma deschiderei moştenirei. (Laurent. X. 642.)
Se poate întâmpla ca obligaţia să nu fi fost contractată di- Casul în care
rect între

descendent

și

ascendent,

venit debitorul ascendentului prin
debitorul

primitiv al acelui

ci ca

descendentul

să fi de- eri

ri

moştenirea aceluia care fusese tată direct

ascendent.

tul. Contro-

EA bine, în asemene caz, raportul nu va avea loc, pentru că
versăatât raportul darurilor, cât și al împrumuturilor nu poate să aibă
loc de cât atunci când descendentul a primit un lucru direct și
personal de la ascendentul seu. $)
Când datoria descendentului este stânsă prin o causă legală Stângerea
3
.
„datoriei,
(Art. 1091 urm.), nu poate să mai fie vorba de raport, fiind că
datoria nu mai esistă.
Remiterea, gratuită a datoriei (Art. 1138 urm.) constituind emiterea
A

K

,

„a.

.

însă o liberalitate

indirectă

raportului. 5) (Art.

751.)

Ce

trebue

să

nu scuteşte pe

decidem

însă

descendent

în caz când

.

.

de obligația

datoria a

fost

datoriei. Art,

1138 urm.

în Remiterea

parte remisă prin un concordat (Art. 843 urm. Cod. Com.) debi- datoriei prin
torului declarat în stare de faliment?

Dacă este vorba de o datorie, nu mai remâne

eală că descendentul

mas dator în urma

nu va raporta

de

Axt. 843 urm.

nici o îndo- 09: 00

cât suma cu care el are-

reducerei prin concordat, de vreme ce creditorul

') Laurent. X. 641. Demante.

nile făcute de Demolombe

III. 187 bis, VIL.—Vedi

însă distiueţiu-

(XVI. 470 urm.) în privinţa

datoriilor

care derivă din un contract cu titiu oneros, condițiuni care nu pot
fi admise la noi, pentru că ele se întemeiează pe Art. 853 și 854
fr. care la noi lipsesc. Vedi supră, p. 514.
>) Labb6, în Revue pratique, anul 1859, Tom. VII, p. 506, No. 35.

5) Demolombe. XVI. 475.

Demante. III.

162 bis, V.

Aubry et Rau.

V, $ 624, p. 258, tecst şi nota 23. Belost-Jolimont asupra lui
bot. (Art. 828) Truplong. Hypotheques. Î. 239.
4) Labb6. Revue pratique, loco cil. p. 504, No. 34. Ducaurroy. II.
Vedi și Demolombe. XVI. 473. Comp. şi supră, p. 485, nota
Contră. Demante. II. 187 bis, VII, în fine,
5) Laurent. X. 640. Demante. III. 187 bis, XII. Vedi şi supra, p.

Cha713.
1.—
486.
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|
Remitereu

prin concor-

a, consimțit la reducerea, parțială a creanţei sale. *) (A. 843 C. Com.)
. Dacă însă datoria descendentului ar fi o liberalitate indirectă,

dat a unei €l ar datori

,

raportul

sumei

>

Pau

întregi, fără

,

a

>

an

a i se ţine în samă scă-

liberalități derea făcută prin concordat, căcă, pe de o parte, descendentul fiind
1

Controversă. donafar, -n'are cum să invoace remiterea parţială a datoriei sale,
ear
ascendentul nefiind creditor, ci dăruitor,
n'a putut să, iee

parte la concordat. *)
Efectele raPrimul efect al. raportului datoriilor este, în opinia generală,
"portului. Per_.
“erea terme- EXigibilitatea imediată a datoriei descendentului din diua deschinului, Con- derei moștenirei, chiar când ea ar fi supusă unui termen (Art.
troversă,,
3
1022 urm.) care n'ar fi ajuns încă-la scadență. *) Această părere
este însă inadmisibilă,

pentru

că ea, râpește. un drept câştigat în pu-

terea caruia moștenitorul nu poate nici odată fi silit a plăti îna-

inte de termen. €) (Art. 1023.)
Producerea
AL doile efect; al raportului în materie de datorii, ar fi, după
dobândei de
drept din ubii, că datoria ar produce dobândă de drept din diua deschideina deschi- rei moștenirei, chiar atunci când ea n'ar fi produs nici un proerei
e Gan cent după titlul constitutiv al creanţei. 2) (Argum. din Art. 762.)
troversă,

Această

părere

este

însă

earăși

tr'ensa se schimbă 'condiţiunile

A

contractului, împovorându- se con-

[n fine, al treile efect, care sa

partea

debitorului În privinţa

a sumei sau
“aerului datorit. Con.
troversă.
|

pentru că prin-

diţiunea debitorului. (Laurent. X. 637.)

Imputarea

pe

inadmisibilă,

raportului

dator iilor,

admis

consistă în

mai de
afectarea

toată lumea
părţei

ere-

ditare cuvenită descendentului la esecutarea, raportului de care el
esfe ţinut, de unde resultă pentru ceilalți descendenți (comoștenitorii debitorului) dreptul de a imputa pe partea acestuia suma
sau lucrul datorit şi de a prelua cu precădere înainte de creditorii sei personali .o porţiune egală din masa moștenirei.€) (A. 739.)
Pentru a şti cum se face raportul datoriilor, trebue să dis:) Laurent,LX. 640. Demante. III.. 187 bis, XII. Mass6- Verge. II. p.
„419, nota 8.—Contră. Curtea din Paris, D. P. 48. 2. 63.
2 Laurent. X. 640. Mass6-Vergs, şi Demante, loco cit. Cas. Fr. D.P.

54. 5. 629, No. 3. Vegi şi D. P. 50. 1. 107. Comp. și Demolombe.

3)

XVI. 384, unde se arată divexsele opiniuni asupra acestei cestiuni,
Demolombe. XVI. 461. Demante. Lil. 187 bis, VIII. Aubry et Rau.

V. $ 627, p. 302. Chăbot, asupra Ârt. 843, No.

23.—Această so-

luţie ar î admisibilă după: Demolombe - (AVI. 461. bis), chiar când
suma, ce descendentul ar trebui să raporteze ar fi mai mare de cât
însăși partea sa de moştenire.— Contră. Labb6. loco supră
307, p. 508. (Revue Pratique, Tom. VII, anul 1859.)

%) Laurent. X.
5 Demolombe.
III. 187 bis,
€) Demolombe.

637.
XVI.
VIII.
XVI.

cit. No.

Maread. III. 298. Duranton. VII. 312, p. 450.
462. Aubry et Rau. V. $ 627, p. 302. Demante..
Cas. Fr. Râpert. Dalloz. Succes. 1203.
464. Aubry et Rau. V. $ 624. p.258, nota 21 și

"8627, p. 302. Demante. III. 162
Contră. Laurent. X. 327, 638.

bis, IV.

Ducaurroy.

Il.

712,.—

7
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tingem între casul când descendentul datorește un lucra determinai, sau o sumă de bani.

Cum se face
“Raportul unui lucru cert şi determinat se face sau în natură, vaportul
da-

după

presupune

cum

în “realitate toriilor. Art,

punându-se

adecă

Art. 738,

“la masa de împărțit lucrul datorit, sau prin luare maj puția
(en moins prenant). (Art. 739.)
In acest din urmă caz, descendenţii care au drept la raport

789.

ieu mai întăi din masa de împărţit o parte din bunuri egală cu
acea pe care descendentul debitor n'o aduce în realitate, şi pen-

fie egală,

tru ca, această parte să

preluarea să

legea voește ca

se facă, pe cât este cu putinţă, în obiecte de aceeaşi natură, calitate şi valoare cu acelea ce frebue să fie aduse în natură. Des-

__cendenţii cărora raportul se datoreşte vor lua deci imobile, dacă
lucrul care nu se “aduce în natură este un imobil; în caz contrar, ei vor lua mobile. (Art. 739.) Dacă în masa succesiunei nu
se găsesc obiecte de aceeaşi natură și calitate, preluarea se va
face din alte obiecte, fie mobile sau imobile.
au drept

care

După ce descendenţii

preluat câte

la raport au

o parte egală cu acea a liberalităței, restul se împărțește de..0o
potrivă între toţi. !)
Dacă descendentul par datori - defunctului un. obiect ' cert şi Raportul u-

_ deteminat, ci o sumă
luare mai puţin
datorită

la masă,

de

face prin"“ ani. de

bani, atunci raportul se va

din banii moştenirei, căci, dacă el ar aduce suma
ear ar trebui

so

iee pe

înapoi

urmă

ca moş-

tenitor. Este deci mult mai simplu ca el să nu aducă suma datorită şi ca ceilalți descendenţi să iee din moştenire o sumă egală. 2
“Dacă

nu eşistă în masă

toţi descendenții,

bani

suficienți pentru

ei vor lua din mobilele sau

a

acoperi

pe

imobilele. moșteni-

rej. (Art. 738, 739.) (Laurent. X. 327.)

Acest mod de a plăti datoriile ce unul din descendenți ar
avea cătră defunct are o consecință îns&mnată, şi anume, acea de
a face ca: „comoştenitorii descendentului debitor să fie plătiţi
precădere și

cu

înaintea creditorilor

personală

fie

chiar

privile-

“giaţi ai descendentului debitor.
Raportul prin luare mai puţin mai poate încă .să se. facă prin
impatare: sau compensare, (Vedi înfră, esplic. Art, 764, p. 525.)
E)
>

Vegi esplic. Art, 164, p. 525, unde esplic acest mod de raport.
prin un-esemplu.
Astfel, dacă din trei fraţi, unul datorește autorulii comun 500/lei,
ceilalți. doi care au drept la raport vor lua mai întăi din masa
de

inpărțit

fie care

câte

500 lei,

ear restul

se va

împărţi

apoi

între toţi trei de o potrivă. Vedi infră, esplic, Art 764 p. 524 uim.
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Despre raportul legatelor. (Art. 751,752, 754, 756 şi 846 C. 0.)
Art. 843 din codul francez, urmând Novelei 18 Cap. 6,1)
prevede că şi legatele sunt supuse raportului, întocmai ca şi darurile directe sau indirecte, dacă ele n'au fost scutite de această
formalitate prin o anume clausă.
La

noi însă, Art.

751

nu

vorbeşte

de cât despre

donaţiuni,

fie directe sau idirecte, de unde ar părea să resulte că legatele
nu vor fi supuse raportului de cât prin o anume clausă din partea testatorului, soluţiune care se vede admisă atât prin Art. 790

din codul Austriac, cât și prin Art. 1008 din codul Italian. (Comp.
şi Art, 1008, 1009 Cod. Calimach, citate supră. p. 484, nota 1.)
Naşte deci întrebarea dacă, în legislaţiunea noastră, legatele
sunt supuse raportului, că şi donaţiunile, sau dacă ele nu devin
raportabile de cât în virtutea unei anume clause din partea testatorului.? 2)
Dificultatea provine din împrejurarea că Art. 751, luându-se
după codul Italian, nu prevede raportul legatelor, pe când raportul

lor

este

presupus

în Art.

752,

754,

756

şi

846,

care

tecste nu sunt în armonie cu Art. 75].
Sar putea dice, şi s'a dis chiar că principiul general al raportului fiind înscris în Art. 75], acest tecst este aplicabil în
specie,

ear

nu

Art.

752,

754,

756

şi 846

care,

presupunând ra-

portul legatelor, calcă principiul statornicit de Art. 751. 2)
Această opinie, după care legatele n'ar fi supuse raportului
este logică în princip, căci a supune legatul raportului însemnează
a calca în mod vădit voinţa testatorului, de vreme ce dreptul legatarului

nedeschidându-se

de cât

la

moartea

testatorului

(Art.

899), descendentul legatar care va voi să vie la moștenirea lui
de cujus va trebui să lese legatul în masa de împărţit, ceea ce
face că el în realitate nu va primi nimic, deși testatorul a înțăles de sigur a'i da ce-va,

5 După L. 1 $ 19. Dig. Lib. 37, Tit. 6, L.39$1.

Dig. Lib. 10.

Tit. 2 şi L. 10 şi 16. Cod. Lib. 6. Tit. 20, legatele nu erau
nici o dată supuse raportului. Vedi şi Art. 1008, 1009 din codul
Calimach, citate supră, p. 484, nota 1.
2) A face cui-va un legat și a supune în același timp legatul raportului, după cum prevede Art. 1008 din codul Italian, ar însemna
a da cu o mână și a lua cu alta. Nu este deci probabil că testatorul va impune raportul legatului în testamentul seu, căci nu
se face un legat pentru a nu se da nimic.
3) Bonachi. III. p. 258, 266, 274. Aceasta pare a fi și opinia d-lui
Mârzescu,

după cum

atestă elevul seu

Dl.

sa foarte conştiincioasă din 1882 (p. 74).

Dim.

G. Maxim,

în teza

DESPRE
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toată
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logica ce militează în favoarea

mă

păreri,

acestei

văd silit a o respinge, pentru că ea n'a fost admisă de legiuitorul nostru, deşi mărturisesc că neraportarea legatelor ar fi fost
o inovaţiune fericită.
In adevăr, depărtarea în Art. 751 de la tecstul francez și
reproducerea Art. 1001 din codul Italian
pentru a admite principiul statornicit de

nu sunt încă suficiente
acest din urmă codice,

şi dovadă la, aceasta este că codul Italian mai are
(1008)

col

care

prevede

că

tot cee lăsat prin

încă un arti-

testament nu este

supus raportului, afară de casurile une disposiții contrarie, disposiţiune pe care legiuitorul vostru n'a reprodus-o.
Dacă legiuitorul Român sar fi mulţumit numai a nu reproduce Art. 1008 din codul Italian, aceasta war fi încă nimic; dar
după

ce el a tradus

întocmai

751

Art.

din codul Italian, deodată

părăseşte în articolele următoare redacțiunea acestui codice, care
nicăiri nu vorbește de raportul legatelor, traducând fără nici o
modificare tecstele corespundătoare franceze care presupun raportul legatelor. Esistă deci în specie două principii contradicătoare,

şi întrebarea este care principii sunt aplicabile, acele din codul Italian,
sau acele din codul francez ? Respund

că principiile admise

în codul

francez trebue să aibă precădere, pentru că dacă legiuitorul ar fi voit
să reproducă teoria romană admisă în totul de codul Italian, el ar
fi urmat acest codice înainte, şi nu Sar fi reîntors de o dată la codul francez, pe care îl traduce fără nici o schimbare. Imprejurarea, pe

de .o parte,

că legiutorul

Român

n'a reprodus

Art.

1008.

din codul Italian, deşi din Art. 751 se constată că el a avut acest
codice în vedere, şi faptul, pe de altă parte, că ela presupus raportul legatelor în Art. 752, 754, 756 şi 846, deși în articolele
corespundetoare din codul Italian nu se vorbeşte nimic despre
legate, dovedesc în deajuns că el a înțăles a păstra egalitatea
între descendenți și a admite nu numai raportul darurilor, dar
şi acel al legatelor. Dealtmintrele, trebue să nu ţinem nici o samă
de Art. 752, 754, 756 şi 846, sau să dicem, după cum face dl.
Bonachi (p. 266) că, în aceste tecste, legiuitorul s'a gândit la legatele ce ar fi lăsate cu condițiunea espresă de a fi raportate,
ceea ce nu resultă de nicăiri.
Cohchidem dar că descendentul care va voi să vie la moştenirea ad intestat a testatorului va trebui să raporteze legatele
ce testatorul i-ar fi lăsat fără dispensă de raport, neputend cumula legatul cu porțiunea ce i sar cuveni ca reservatar, 1) ceea
„5

Comp, Curtea, din Bucureşti. Dreptul pe 1886, Ne. 29.—Este însă
de observat că, în specie, mama fusese legatară, și curtea luându-se -

după Ant. 846 care are aerul de a supune pe toți moştenitorii raraportului (vegi

înfră, p. 522, nota 2) o obligă de a rapoita

le-
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846.

ce înstmnează că legatul va remânea caduc și se va stânge chiar
în momentul când se va deschide, adecă la moartea testatoraului.
Descendentul va lăsa deci legatul în masa de împărţit, ca şi
cum el n'ar fi fost făcut (veţi suprd, p. 491, nota 1), fiind liber
dea cere legatul în limitele părţei disponibile (Art. 841. urm),
însă numai sub. condiţiunea de a renunța la moștenirea ascenden-

tului testator. (Art. 752.)

Despre dispensa sau scutirea raportului darurilor

sau

legatelor..

„Art. 846.—Cantitatea disponibilă poate fi dată în totul sau în
parte, sau prin acte între -vii sau prin testament, chiar !) copiilor. sau.

altor succesibili ai donatorului,?)

fără ca donatarul

sau legatarul ce vine

la succesiune să fie supus la raport, dacă în disposiţiunea se dice espres că ceea ce s'a dat este peste partea sa.
|
Deciaraţiunea că darul sau legatul este peste partea suecesibelului,
„se poate face sau în actul ce conţine disposițiunea, sau în urmă, cu formele disposiţiunilor între vii sau testanientare. (Art.. 480, 751 urm. 753,

813, 841 urm. 858 urm. 868 urm. C. C. At. 919C.Fr)

Partea disponibilă, astfel cum ea este regulată de lege (Art.
841 urm.), poate fi dată în totul sau în parte, fie prin acte între vii, fie
prin testamente, atât descendenților şi celor lalţi moştenitori, 2) cât şi
persoanelor străine. Aceasta nu este de cât o consecință a drep=
tului de proprietate. (Art, 480.)
Si
gatul, ceea ce este contrar

Art. 751,

după

care raportul

nu are loc

de cât între descendenți, inter fratres. (L. 12. Cod. Lib. 3. Lit. 38.)
') Acest cuvânt lipsește în tecst, însă el ar trebui să-esiste pentrua
Tnesactitate
de tecst.

2)

arăta, că partea, disponibilă poate fi dată şi străinilor.
Aceste cuvinte nu sunt la locul lor, pentru că deşi partea disponibilă poate fi dată tuturor moștenitorilor, şi chiar străinilor, totuși

raportul nu are loc, când ea s'a dat altui moștenitor de cât unui
descendent, (Art. 751.) Este deci greşită, după noi, decisia curţei din
Bucureşti (v. Dreptul.pe 1886, No. 29) care a supus pe mamă la
raport.

Vedi

supră,

p: 521, nota

î,

5) Dacă legiuitorul prevede anume aceasta, în privința moștenitorilor,
causa este că atât unele cutume (v. d. es. Art. 300 și 303 din cutuma. Parisului),
cât şi legea din 14 Iulie 1789, esagerând prineipiul egalităţei care

trebue să domnească între

membrii

aceliaşi fa-

milii, nu permitea de a se dispune de partea disponibilă în folosul unora dintrânșii. La Romani, din - contra, partea disponibilă
putea fi dată ori cui, chiar şi moștenitorilor (Nov. 18. Cap. 6), so-

luţiune care era admisă și în codul Calimach.

a

„Testatorul, după ce va lăsa neaparaţilor moştenitori legitima, dice

Art. 973 Cod.
Calimach şi
corul Caragea.

Art. 975 din codul Calimach,. poate disposa. pentru celaită avere,
după voinţa sa și să lese o parte sau și toată unuia sau mai multora din ei, sau altor rudenii, sau şi străinilor.“ Vedi şi Art. 2,

partea IV,

Cap.

4 din eodul Caragea,

unde

se dice:

„Poate

face diată să dăruiască legaturi rudelor, străinilor, unui sau
“multor, bez moştenirea lor, adecă peste partea: lor.

cel ce

maj

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 846.

523.

Dacă dăruitorul sau testatorul a dispus peste ceea ce-i permite legea, darul

sau

legatul

va fi reductibil

după cererea moşte-

nitorilor reservatari, adecă a descendențilşior a ascendenţilor.
(Art. 841— 843, 847 urm.) (Vegă şi sapră, p. 499, tecst, şi nota 1.)

Dacă partea disponibilă «a fost dată colateralilor, ascendenți-

lor sau

soţului supraveţuitor,

nu

poate

să fie

de raport,

vorba

pentru că raportul nu are loc de cât între pogoritori. (Art. 751.)

De. aceea tecstul nu. este esact când vorbește și de alţi moș-

tenitoride cât descendenții. (Vedi supră, p. 522, nota 2.)
Dacă, ea a. fost însă lăsată descendenților, fie legitimi sau

naturali, ei vor trebui să. raporteze darul sau legatul când vor
voi să vie la moştenirea dăruitorului sau testatorului.
Pentru ca ei să poată veni la moştenirea acestul din urmă
,
şi să păstreze şi liberalităţile, “dăruitorul sau testatorul trebue
să-i scutească de raport, prevădând că ceea ce le a dat prin donaţiune sau testament este peste partea lor. 1) (Art. 751 şi 846.).
Partea disponibilă nu poate deci fi cumulată cu reserva, de cât

dacă donaţiunea s'a făcut cu dispensă espresă de raport. (Curtea,
din Bucureşti. Dreptul pe 1890, No. 82 şi pe 1886, No. 29.)

Dăruitorul este liber de a scuti pe donatar în totul de raport, sau de al scuti numai de raportul în natară, după cum a-

i
ceasta s'a spus formal în consiliul de Stat. 2)
după cum
espresă,
fie
să
trebue
raport
Această scutire de
al, 5)
sacrament
termen
un
nici
cere
prevede Art, 846, deși nu se
sau
doațiunei
a
accesorie
pentru că asemene scutire este o clausă
scuo
deci
a testamentului, şi 'ca, atare, un act solemn. Nu esistă
ă tacită, și teoria contrarie admisă atât de doctrina
tire virtualsau
cât şi de jurisprudenţa franceză, este o adeverată eresie. *)
1 Şi în codul Calimach, “darurile nu
ascendentul

poruntise în actul

de

erau

supuse

raportului, “când

danie sau întrun

testament

ca

bunurile să nu so pue la mijloc. (Art. 1010 lit. e şi 1017.)
2) Laurent. XI. 4. Demolombe. XVI. 225, Vedi și supră, p. 488, nota 1.
_% Comp. Trib. Ilfov şi Curtea din Bucureşti, Dreptul pe 1890, No.
28 şi pe 1886, No. 29. Cas. Pr. D. P. 46. 4. 43%. D, P. 54. 1. 99,
_D..P. 85, 1. 27.——Curtea, din Rouen a decis, cu toate acestea, că,
_ dispensa de raport poate să resulte din împrejurările causei (D.P.
89. 2: 181), soluţiune care- mi se pare inadmisibilă.
%) Laurent. X. 571 urm: 576 urm;—Contrd. Aubiy et Rau. V. $ 632,
p. 326. Belost-Jolimont asupra lui Chabot, Art. 843. Vedi. şi supră,
p. 486,

si 488, nota 1, unde

raport,

ci numai

searată mai

pe larg controversa. Vedi

și Art. 792 din codul Austriac, unde se dice că părinţii pot, în caz
de -moștenire legitimă, să scutească pe un copil de raport în mod
esjires:— Când dăruitorul nu scuteşte însă pe donatar în totul: de
de raportul în natură, manifestațiunea

voinţei sale

poate fi şi tacită. Laurenţ. XI. 26. Arntz. II, 1555. Curtea din Grenoble. D. P. 77. 2.206. Vei infră; esplic. Art. 765 şi p. 527, nota 1.
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CODUL CIVIL.—CARTEA II.—TIT. 1.—CAP, VI—S-a IL.—ART. 764, 846.
eele

portului,

Scutirea raportului se va face cele mai multe ori prin actul

constitutiv
face

al donaţiunei sau

a testamentului.

Dacă ea n'a fost făcută prin actul primitiv, ea se va putea
prin

un act posterior,

însă tot cu îndeplinirea

formelor

do-

națiunilor sau testamentelor, pentru că această clausă nu este de
cât un accesoriu al actului primordial. ') (Art. 846 ş 2.)
Nu este insă nevoe ca actul prin care se scutește de raport să fie de natura actului care cuprindea liberalitatea primitivă. 2)
Despre

modul

cum se face raportul.

Art. 764.—Raportul se face sau în natură, sau scădându-se valoarea sa din partea celui obligat a face raport. (At. 738, 739, 151
urm. 765, 772, 773 C. C. Art. 858 C. Fr.)

Raportul se face în natură (în re), adecă înapoindu-se însuşi

lucrul dăruit, sau prin

luare mai

puțin ?) (en moins prenant),

după cum se esprimă Art. 772 și 773, adecă scădându-se valoarea *) lucrului din partea sau lotul ce se cuvine celui obligat a
face raportul.
Raport pria
Raportul prin luare mai puţin se poate face în două moduri:
nare mai
puțin. — Prin imputare sau compensare (L. 1 $ 5. Cod. Lib. 6. Tit. 20),
adecă imputând valoarea lucrului asupra părţei cuvenită descendentului, col împutarne îl valore alla propria porzaione, după

mai are însă această facultate când donaţiunea a fost făcută

prin

contractul de căsătorie, pentru că convenţiunile matrimoniale nu
mai pot fi astădi schimbate în urma celebrărei căsătoriei. (Art. 716
Pr. Civ. şi 1229, 1230 C. C.) Laurent. X. 570. Cas. Fr. D.P. 66.
1. 396.—In codul Calimach (Art. 1609, 1614,) tocmelele căsătoreşti
se puteau din contra face și în urma celebrărei căsătoriei, soluţiune
care era, admisă şi la Romani: „Pacisci post nuptias, efiamsi
nihil ante convenerit, licet.“ (L. 1. Pr. Dig, Lib. 33. Tit. 4.) Vedi şi
condica lui Andr. Donici $ 4, Cap. 33. Comp. și Tom. Ial lucrărei
noastre, partea

I, p. 51, nota

1.

Astfel, scutirea de a raporta o donațiune poate să fie prevădută
întrun testament, și vice-versa. Marcade. II, 575, in fine— Scutirea
care s'ar face prin testament este revocabilă. (Art. 802, 920 urm.)
3) Art. 1017 din codul Calimach prevede numai raportul în natură.
Dacă descendentul stricase sau perduse din culpa sau lenevirea
lui lucrul supus sinisforalei, prețul acelui lucru se socotea în legi-

w

tul Roman.

1) Din cele mai sus espuse resultă că dăruitorul sau testatorul remâne liber de a'și mări liberalitatea scutind-o de raport. EL nu

—

Dreptul vechiu şi drep-

tima lui. (Art. 1018 Cod. Calimach.) Romanii cunoșteau însă şi ra-

portul minus tanto accipiendo. (Nov. 97. Cap. 6. Pr. ab initio.) Vedi
şi L 1. $ 5. Cod. Lib. 6. Tit. 20.
*) Dacă lucrul supus raportului este un imobil, raportul se va face

după valoarea ce lucrul a avut în momentul deschiderei moştenirei

(Art. 765), ear dacă acel lucru este mişcător, după valoarea ce el
a avut în momentul facerei donaţiunei. (Art. 772.)

DESPRE SUCCESIUNI.—Art, 764.
cum

se esprimă

Art.

1015

din

codul

Italian,

525
sau prin

preluare,

adecă lăsând pe ceilalți descendenți, cărora li se datorește raportul, a prelua din masa succesinnei o valoare egală.
Un esemplu ne va lămuri mai bine: Să presupunem că eu pEsenpluam murit, după ce am dăruit unui copil al meu 5000 lei, lăsând i putate.
o avere de 40,000 lei şi cinci copii. Masa de împărţit între copiii mel este de 40,000 lei plus cei 5000 lei dăruiţi fără dispensă de raport, care trebue să se aducă înapoi în mud fictiv,
adecă peste tot 45,000 lei, din care se cuvine fie cărui copil câte
9000 lei. Spre a se face raportul prin împutare, trebue să se
scadă

din

partea

copilului

care a

nând ca el să mai primească
va

fi

de

4000

lei,

ear

primit

darul

5000

lei,

remă-

încă 4000 let. Așa dar, partea lui

partea

celorlalți

patru

copii

de

câte

9000 lei fie care. Această parte nefiind însă egală cu celelalte,
nu se poate trage la sorţi, ci se va da lui prin atribuțiune. Eată
deci utilitatea împărțelei de atribuțiune pe care am susținut că
legiuitorul nostru a admis-o prin Art. 743, chiar pentru minori, deși
cestiunea, este controversată. (Vedi supra, p. 476, 417.)
,
Dacă voim ca raportul să se facă prin preluare, ceea ce Raport prin
este

permis

prin

Art,

739,

în

esemplul

de mai

sus,

cei patru

Art. 789.

fă ai mei, care n'au primit nici o liberalitate, vor lua fie care
câte 5000 lei din masa succesiune), cât a primit şi fratele lor
donatar, ceea ce face peste tot 20,000 lei, ear restul de 25,000
lei se va împărţi între toți frații deopotrivă, luând fie care încă
câte 5,000. Părţile în asemene caz, fiind egale, vor putea fi trase
la sorţi. :) (Art. 743 $ 2, ab înitio.)
In cât priveşte raportul legatelor, el se va face, după cum Raportul leam vădut sapră, p. 491, nota 1 și 522, lăsându-se în masa de seo
împărţit obiectele legate, ca şi cum legatul par fi avut loc.
Raportul prin luare mai puţin, fie pe calea de imputare, fie
pe

calea

de preluare, lasă

a se

presupune

că

sunt în moștenire

* bunuri îndestulătoare spre a forma loturile tuturor copărtașilor.
Deci, dacă nu este nimic în moştenire, descendentul donatar va
trebui să facă raportul în natură. 2)
Cine are alegerea în privința modului cum trebue să se facă
raportul ? La Romani, această alegere aparţinea descendentului donatar supus raportului, 5) soluţiune care se vede admisă și prin
Art. 1015 din codul Italian. Legiuitorul actual
a dat însă persoanelor în favoarea cărora raportul trebue să se facă dreptul de al pretinde
în natură, de câte ori este vorba de imobile. (Vedi esplic. Art. 765.)
1) Comp. Laurent. XI. 1. Mourlon. II. 410. Ducaurroy. II. 722. Demante. II. 193. Demolombe. XVI. 579 bis. Bonachi. [IL. p. 295.
2 Laurent. XI, 2. Curtea din Paris. Râpret. Dalloz. Succes. 1153.
351.1.

$ 11 și 12. Dig. Lib.

37. Tit. 6;—L.

5. Cod.

şi Nov. 97, Cap. 6. Pr. de collatione dotis, înope

Lib. 6. Tit.20

moriente

marilo.

CODUL CIVIL, —0ARTEA UI:—TIT, I.—0AP. VI—S-a IL—ART..772.

526.

Despre

raportul mobilelor și; al imobilelor. — Considera"
păumă generale.

Raportul imobilelor
se face în princip în natură,şi numai
prin escepțiune, prin luare mai puţin (Art. 765), pe când raportul
mobilelor se face în tot-deauna prin luare mai puţin. :) (Art. 772.)
Această deosebire se justifica altă dată prin depreciarea valorei
- mobilelor: zilis mobilium possessio. Astădi însă, raţiunea deosebirei raportului mubilelor și al imobilelor este următoare: întăi și
întăi, sunt unele lucruri a căror raport nu: poate să aibă loc de
cât prin luare mai puţin, şi anume, acele care se consumă primo
usu, precum, vinul, oloiul, grâul ete. (Art. 526.) (Comp. Tom. Le
al presentei lucrări, p. 379 și 558 urm,)
Apoi,

în cât

priveşte celelalte mobile,

ele

perdând din

va-

loarea lor cu trecerea timpului, raportul în natură ar fi făcut să
se aducă adese: ori în patrimoniul defunctului o valoare mai mică
de cât acea care eşiseîn realițate, pe când valoarea imobilelor
mărindu-se din contra cu timpul prin cursul naturăl al lucrurilor,
afară de casurile escepţionale de crisă provocate prin un rezboiii
sau

alte împrejurări,

raportul

în natură

va face ca moștenirea să

se folosească de valoarea pe care imobilul a dobândit-o. *)
_Despre

raportul

mobilelar

corporale

sau

încorporale.

Art. 772.-—Raportul mobilelor se face, Juânda- se mai puţin din celelalte bunuri ale succesiunei. El se calculă pe valoarea ce mobilele aveau
în momentul facerei darului, după 'statul estimaţiunei anecsat actului de
dar; în lipsa acestui

stat, după estimaţiunea,

esperților,

făcută pe preţul

cel mai jos. (Art. 461, 472 urm. 730 urm, 735, 764, 761, 827, 1282 C.
C. Art. 211 urm. Pr, Civ. Art, 868 0. Fr.) -

Raportul tuturor mobilelor, fie ele corporale sau incororporale, 3
1) Această disposiţie, fiind concepută în. termeni restrictivi, descendentul. donatar

|
“Raportul
mobilelor incorporale.
Controversă.

nu va putea oferi raportul

mobilelor în' natură,

după

cură nu va putea fi Obligat a raporta în natură. Laurent. XI 4.
2) Conip. Laur. X. 3. Demolombe. XVI. 484, 539, Mourlon. II. 497.
5). Art. 772 se aplică, deci la toate mobilele corporale, chiar dacă ele
n'ar fi supuse stricăciunei, precum argintăriile, petrele scumpe ete.
(Demolombe. XVI. 546), şi chiar la: mobilele incorporale, precum .

creanțele, rentele, usufructul
mobiliar ete., căci cuvântul mobile
din Art. 772 fiind în antitesă cu cuvântul îmobile din Art, 765,
trebuește luat în sensul general al Art. 461 Și 472 urm. după
care

prin

espresiunea

mobile

se

înțălege.atât

mobilele "corpo-

rale cât și acele incoiporale. Astfel, descendentul care a primit
de. la ascendentul seu o creanță, o rentă perpetuă sau viageră, un
usufruct mobiliar, nu va trebui să raporteze însuşi lucrul incorpo- ral, adecă dreptul care i-a, fost dat, ci o sumă care represintă valoarea acestui drept, după starea în care el se găsea în momentul

-

927

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 772.
se face în tot-deauna prin luare mai puţin, afară de escepţiunea
admisă prin Art. 773 pentru bani, pe basa volorei ce mobilele”
aveau

în momentul

facerei

donaţiunei,

ca raportul :să se facă îu natură. !)
Descendentul căruia ascendențul
deci proprietarul

lor

irevocabil,

şi

dacă dăruitorul na

dispus

a dăruit niște mobile devine
contractă

obligaţiunea

de

a

raporta, la caz de « primi moștenirea dăruitorului (Art. 751,
752), suma care represintă “valoarea lor, ear nu însuși obiectele
„cei au fost dăruite.

Obligațiunea

sa

nu

are

deci

de

obiect

un

„corp cert şi determinat în individualitatea sa, ca la imobile (vedi
„_esplic. Art. 765 şi 760), ci o cantitate, un genus, de unde re-

-sultă că mobilele dăruite descendentului sunt. în riscul și pericolul seu, ele deteriorându-se
plicaţiunea

şi perdându-se

pentru

dânsul prin a-

macsimei : res per it domino sau casus sentit dominus. 2)

Dacă mobilele dăruite, în locde a se deteriora, dobândesc din
contra o valoare mai. mare, donatarul. va profita de această valoare
(Laurent. XI. 6) în puterea macsimei: Secundum naturam est,
commodd Cujusque vei: eum sequi, quem sequentur încommoda. ?)
facerei donaţiunei. Dacă creanța este condiționala sau cu termen,
ea se va raporta după valoarea ei în momentul esigibilităţei sale.

Arntz. II. 1566. Mourlon. II. 429. Demolombe:
XVI. 547, 553. Ducaurroy.

II.

736.-

Demante.

p. 409,

nota.

4.

Toullier.-D.

V.. $ 634, p. 334,

III.

201

bis,

IV.

Mass6-Verge.

II. (partea II) 491.

tecst și nota

5. Laurent.

XI.

IL.

Aubry et Rau.

€. Cas.

Fr.D.P.

80. ]. 313. Vedi şi D. P. 79. 2.4.—Contră. Mareade. III. 367, 368.
Duranton. VII. 413. Malpel. Succes, 287. In acest din urmă sistem,
trebue să se raporteze dreptul însuși care a făcut obiectul dona-

ţiunei, în starea în care el se găsește în momentul

morţei dărui-

torului, destul este ca depreciarea încercată de acest
provie 'din culpa sau negligența sa. (Analogie din Art.
însuși dreptul dăruit a perit prin caz fortuit, donatarul
de raportat. (Art. 1156.)
D Dăruitorul poate deci să oblige pe donatar a,. raporta
tură,

după

lombe.. XVI

cum

el poate

să'] scutească

în totul de

drept să nu
1275.) Dacă
n'are nimic
lucrul în na-

raport.

Demo-

552. Demânte. III. 201 bis, VIL. Laurent. XI. 4. Veţi

şi supră, p. 523 și 488, nota 1.—E! ar putea, de asemene, să scutească pe donatar de raportul imobilelor în natură, autorisând raportul prin luare mai puțin şi, în asemene caz, scutirea. de raport
în natură nare

nevoe

să fie

espresă,

ca scutirea

de raport în ge-

“nere (vedi supră, p. 523, nota 4), ea putând
fi și tacită. Laurent. XI. 26.
Awntz, Il. 1555. C. Grenoble. D. P. 77. 2. 206. Vedi și esplic. Art.
765

şi supră,

p. 488,

nota

1, precum şi p. 523,

nota 4, în fine.

2) Mourlon. IL. 423. Demolombe. XVI. 540. Toullier, D. IL. 490. Lau"rent. XI. 6. Aubry et Rau. V. $634, ab initio. Duranton. VII. 406.
Marcad6. III. 340. Demante. IL. 190 bis, IV.
3) L. 10. Dig. Lib. 50. Tit. 17.—Veţi și. [. 55. Dig; Lib. 17. Tit, 2,
unde se dice: * „Aiquum

est enim, ut cujus participavit lucrum, par-

ticipet et damnum.“ —la fine, legea. 22 $ 3 în fine, Cod, Lib. 6. Tit.

528

CODUL

CIVIL.—CARTEA

Preţeluirea
mobilelor du-

Suma

ce descendentul

pă valoarea Obiectele

ce ele aveau
în momentul

facerei
donațiunei.

mobile

dăruite

UI.—TIT.

L—CAP.

VI.—8-a

D.—ART.

772.

donatar va trebui să raporteze pentru

de

cătră ascendent

nu

se socotește după

valoarea ce aceste mobile au în momentul deschiderei moştenirei,
ca la imobile (Art. 765), ci după valoarea ce ele aveau în momoentul facerei donaţiunei, ') conform statuiui de estimațiune sau
actului estimativ, care a trebuit să se subscrie de părți şi să se
anecseze la donațiune, sub pedeapsă de nulitate. ?) (Ar. 827.)
Legiuitorul modern, luându-se după Pothier, a făcut această,
deosebire între mobile și imobile, deosebire care se vede admisă
şi prin Art. 794 din codul Austriac (nereprodus în codul Calimach), pentru a curma greutăţile ce s'ar ivi asupra punctului de
a se şti dacă mobilele dăruite au perdut sau nu din valoarea lor
din

Lipsa actului
estimativ.

culpa donatarului sau din causa întrebuințărei lor legitime. *)
In lipsa actului de estimaţiune, care a putut să fie rătăcit
şi care a putut chiar să nu fie de loc făcut, de esemplu, în ipo-

tesa unei donaţiuni manuale, descendentul donatar va raporta valoarea ce mobilele dăruite vor fi avut fot în momentul facerei darului, după o preţeluire făcută prin esperți pe preţul cel mai
just. )

Ori cât de grea

şi de

anevoeoasă

ar fi asemene espertisă

retrospectivă, totuşi ea este singurul mijloc care poate înlocui statul estimativ. 3)

Dreptul Ro-

mau.

2, de furtis et servo corrupto, esprimă același lucru dicând: „Ubi
est periculum, îbi et lucrum collocelur.“
1) Art. 772 nu este însă aplicabil în caz când dăruitorul a dispus numai de nuda proprietate a mobilelor, reservându'şi usufructul.
In această ipotesă, raportul nu se va datori de cât după valoarea
ce mobilele vor avea în momentul deschiderei moștenirei, când donatarul a dobândit folosința lor prin stângerea usufructului (Art,
557), căci aceasta este în realitate valoarea care face obiectul donațiunei. Laurent. XI. 7. Aubry et Rau. V. $ 634, p. 334, nota 2.
Demolombe. XVI. 544, Toullier. D. IL. (partea II) 490, nota a. Duranton. VII. 406. C. Riom. Râpert. Dalloz. Succes. 1302.
2) Dacă preţeluirea făcută în actul estimativ este inesactă, moștenitorii pot cere o altă estimaţie care se va face cu cheltueala lor.
Laurent. XI. 7. Demoi. XVI. 543. Mass6-Verg6. II. p. 411, nota 7.
5) Mourlon. Il. 424. Laurent, XI. 7—La Romani, din contra, de câte,
ori se făcea raportul prin luare mai puţiri, fie chiar pentru mobile,
se raporta

în tot-deauna

valoarea

ce lucrul avea în momentul des-

chiderei moştenirei.—Raportul mobilelor se făcea sau în natură sau
prin luare mal puțin, după alegerea donatarului. (Nov. 97. Cap. 6.)
*)

Art. 397

vorbeşte

de o estimațiune

dreaptă, ear Art. 735

ca estimaţiunea mobilelor să se facă după adevăratul
juste priz et sans crue.)

prevede

lor preț (ă

5) Demolombe. XVI. 541. Ducaurroy. IL. 735. Demante, III. 301 bis,
ÎII.—Dacă donațiunea
ea va fi nulă,

însă,

mobiliară a fost

făcută fără act

cu toate aceste, descendentul

moștenirea dăruitorului va trebui să restitue
dânsul,

pentru

că el

le

deține

fără causă.

care

estimativ,
va veni la

mobilele primite de
Această

restituire

nu

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 773.
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Despre raportul banilor.
Art, 773.—Succesibilul )

care a primit (în dar) bani face raportul

luând mai puţin din numerariul succesiunei.—lLa neajungere, donatarul
poate să nu raporteze numerarul, dând. echivalentul în mobile, şi în
lipsa acestora, în imobilele succesiunel, (Art. 739, 761, 764, 772, 1282,

1578 C. C. Art. 869 C. Fr.)

Banul este un lucru mobil, însă de o natură specială; de a- Raportul ba.
.
.
nilor. Art.
ceea, raportul banilor este prevădut prin un anume tecst. 2) (Art.
773.
773.)
Acest raport se face, în regulă generală, ca și pentru celelalte mobile (Art. 772), tot prin luare mai puţin din banii ce
se găsesc în numărătoare în moștenire. |
„Dacă însă în moştenire nu se găsesc destui bani pentru ca
să se facă

raportul

prin

luare

mai

puţin,

descendentul

donatar

poate, prin escepţiune la Art. 772, să facă raportul vărsând bani
în masa de împărțit, 5) drept care nu'l are donatarul unor efecte
poate însă să fie supusă regulelor raportului, pentru că nu esistă
în specie nici liberalitate, nici datorie. Moștenitorii dăruitorului vor

avea deci o acţiune în revendicare în contra descendentului supus
restituirei. Laurent.

XI.

7, în fine.

1) Prin succesibil, se înțelege aci, ca și în Art. 756, 770 şi 846 descendentul care are calitatea de a moşteni în momentul deschiderei moștenirei. Vedi supră, p. 483, nota 4 şi 497, tecst și nota ].
2) Art, 773 nu se aplică de cât în casul când descendentul a primit
în dar bani de la defunct. El nu se va aplica deci în ceasurile în
care descendentul ar fi debitor cătră succesiune cu o sumă de
bani, fie că el a primit mobile, fie că el a primit imobile care ar.
fi fost înstrăinate ori ipotecate (Art. 765) sau care ar fi perit prin

culpa sa. Demolombe. XVI. 558. Mourlon. Il. 426. Vedi și Laurent.
XI. 10.—Cu

toate aceste,

cestiunea

este controversată, şi unii aplică

acest tecst de câte ori descendentul trebue să raporteze o sumă
de bani, fie. că el a primit mobile sau imobile (Ducaurroy, IL. 737.
Marcade. [Il. 371), ear alţii îl aplică numai la darurile ori cărei
averi mișcătoare, de și ea n'ar consista în bani, nu însă și la raportul -imobilelor,

când el se face prin luare mai

puțin.

Arntz. ÎI.

1567. Demante. IIL. 203 bis, III și IV.
De câte ori deci descendentul a primit imobile, el va trebui să
aducă în natură aceleaşi imobile,şi dacă raportul în natură nu este
cu putinţă, descendenţii care au drept la raport vor putea să iee
o parte

egală. diu celelalte imobile

care ar esista în

masa

succe-

siunei. (Art. 739.) Tot astfel, în privinţa mobilelor, descendentul donatar nu va putea să invoave Art. 773 de cât atunci când în moştenire n'ar esista mobile de aceeași natură. Demolombe. XVI. 558.
Mourlon. Ii. 426.
3) Aceasta nu se numeşte însă a face raportul în natură, după cum
greşit se esprimă Demante (III. 203 și 203 bis, 1), pentru că banii
neputând îi întrebuințaţi fără a se consuma (Art. 526), monetele dăruite nu se raportează în individualitatea lor identică. Demolombe.
34
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mobile, care, nici întrun caz, n'ar putea să raporteze. fie mobilele
primite, fie alte mobile de aceeaşi natură. (Art. 772.) Dacă el
nu voește însă să verse bani în masă, el poate să ceară ca comoștenitorii

drept

care an

la raport

să iee valoarea

ra-

a căror

port el datorește din mobilele, şi în lipsa lor, din imobilele moștemirei. EL ar putea chiar să silească pe comoştenitorii sei săși
facă preluările lor din imobile, deşi moștenirea ar avea mobile
îndestulătoare, căci legiuitorul conferind donatarului o favoare prin
faptul căi a permis de a da echivalentul mai întăi în mobile şi apoi
în imobile, nimic nu s'ar opune ca €l să renunţe la această favoare,
cu
că

atât mai mult cu cât: comoştenitorii sei n'ar putea să se plângă
li s'a dat bunuri care sunt privite a aveaun preţ mal mare. !)

Astfel, în resumat, descendentul succesibil care ar fi primit
bani în dar de la ascendentul seu va raporta suma dăruită, prin
luarea că mai puţin din banii numerari ce s'ar găsi în moştenire;
dacă raportul prin luare mai puţin nu este însă cu putinţă, pentru că masa, de împărţit n'ar avea destui bani, atunci el va trebui să se achite, de va găsi de cuviință, după dreptul comun, vărsând în masă o sumă egală cu acea ce trehue să raporteze, sau
să useze de favoarea ce'i acordă legea, dând comoştenitorilor sei
echivalentul sumei ce trebue să raporteze în mobilele sau în imobilele. succesiunei.

Despre raportul imobilelor.
Art, 765.—Raportul se poate pretinde în natură pentru imobile;
când cel ce a primit imobilul Va înstrăinat sau ipotecat 2) înaintea deschiderei succesiunei, raportul în natură nu este obligator.
XVI. 554. Aubry et Rau, V. $ 634, p. 335, nota 6.—În adevtr,
întâmplându-se o mărire sau o scădere a prețului monetelor dăruite, înainte de a sosi epoca raportului, descendentul trebue să
- raporteze

suma

numerică

dăruită,

şi nu este obligata aduce această,

sumă de cât în speciele aflătoare în curs în momentul deschiderei
moştenirei. (Art. 1578.) Laurent. XI. 9. Aubry et Rau. loco cit. Mass6Verg€. IL. p, 411, nota 8, în medio. Demolombe. XVI. 555. Duranton. VII. 408.

„In pecunia,

non

corpora

quis

cogitet, sed quanti-

tatem.* (L. 94 $ 1. Dig. Lib.46. Tit. 3.)—Contrd. Chabot, Art. 869,
No

î şi Toullier.

D. 1 (partea Il) 492,

după

care, la caz

riaţiune în cursul monetelor, raportul ar trebui să se
cursul și preţul aflător în momentul facerei donațiunei.

de va-

facă după

:) Laurent. XL. 9.—Contră. Demolombe. XVI. 557. Demante. II, 203

29
==

bis, IL.—După

aceşti din

urmă

autori,

descendentul

donatar

p'ar

putea sili pe comoștenitorii sei să facă preluările lor din imobile
de cât atunci când mobilele n'ar fi îndestuiătoare.
Art. 859 din: codul francez nu vorbeşte de cât de înstrăinare, ear

nu de ipotecă, şi această deosebire între vândare și ipotecă este

“viu criticată. Teestul nostru este modificat după Art. 1016 din codul Italian. Vedi înfrd, p. 532, nota 2.

|
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Raportul în acest caz se prețuește ) (sau mai bine dis se face). după

(Art.
valoarea ce imobilul a avut, în momentul deschiderei succesiunei.
859,
651, 736, 741, 764, 769, 834 C. C. Art. 211 urm. Pr. Civ. At.

860 C. Fr. și 1016,

1017 Cod. Italian.)

Comoştenitorii unui descendent care, după Art. 751

şi 763, Obligaţia de

în
au drept la raport pot în princip să pretindă ca imobilele dăruite oa
Art,
natură,
raporse
să
bil
.succesi
seu
de cătră un ascendent descendentului

teze în natură (in re), en essence et espăce, după cum se esprimă
Art.

306

cutuma de la Orl6ans,

din

posițiune. (Vei

de unde

ne

vine această dis-

şi Art. 305 din cutuma Parisului.)

Obligaţia descendentului donatar chiemat. la moştenirea as_ cendentului seu dăruitor nu are deci de obiect valoarea imobilului, ci însuşi imobilul dăruit (Art. 765), adecă un corp cert şi determinat, o species. (Vegi înfră, esplic. Art. 760 p. 538.)
Această regulă are de scop stabilirea unei perfecte egalități
între toţi descendenţii, care n'ar esista în realitate, dacă unul ar
putea păstra un imobil, ear altul o sumă de bani, sau efecte mo- |
bile. (Arntz. [I. 1553.)
2 și Raport prin
lor nu este însăA obligator în natură
Raportul imobile
luare mai pu|
.
>
.
.
pri-; ţin. Art. 765.
a
care
entul
poate fi făcut prin luare mai puţin, când descend
mit imobilul în dar Pa înstrăinat de bună. voe 3) în totul, fie prin
, Inesactitate
') Redacţiunea acestei frase este greşită, căci raportul nu se prefuește
de tecst,
după cum se esprimă tecstul,

ci legiuitorul a voit să dică că vaportui

el este liber de a renunţa,

așa în

se face după valoarea ce imobilul a avut în momentul deschi|
|
derei moșştenirei.
donatar de obligaţia rantul
descende
pe
scutește
2) Disposiţia care
portului în natură este o facultate acordată donatarului, la care
cât el ar putea

deschiderei

moştenirei,

sau dacă,

să raporteze

patrimoniul seu

mobilul în. natură, dacă 'el a reintrat în

pentru o causă

i-

înaintea

oare care, dobân-

ditorul acestui imobil ar consimţi a'1 da înapoi. Demolombe. AVI.
522. Duranton. VII. 383. Aubry et Rau: V. $ 634, p. 341.
de
Din faptul că raportul în natură nu este obligator atunci când imo- Neputinţa
revendica
a
redonatar,
ntul
descende
cătră
de
ipotecat
sau
t
înstrăina
fost
a
imobilul
bilul . ru
ze
ou
.
PPR
instrăinat.
suită că el mar putea fi revendicat de cătră comoștenitorii donatarului

de la cei de al treile posesori,

chiar când

donatarul

ar

cu desevârşire insolvabil. Aubry et Rau. loco cit. Demolombe. XVI.
352. Demante.

III. 195

bis,|. Laurent.

XI. 28.

III.
moș- Art. 855. DeTot astfel, în caz de înstrăinare a imobilului dăruit sau legat,
oebire de la
drepau
ne
reducțiu
în
tenitorii reservatari care esercită acțiunea
francez,
codu
parpeste
ului
escedent
partea
lor
itorul
comoșten
la
tul să ceară de
lerţiilor
mânele
tea disponibilă, fără a putea revendica imobilul în
achisitori, căci Art, 855 modifică în această privință teestul corespundător francez, Comp. Curtea București. Dreptul pe 1884, No. 35.
e
3) Deși legiuitorul mo spune espres, totuşi nu mai remâne îndoeală Instrăinar
silită.
siacea
la
nu
ear
voe,
bună
de
area
că el Sa gândit la înstrăin
lită, care poate să aibă loc, de eseniplu, pentru eşire din indivisiune (Art. 728), sau în caz de espropriare silită -pentru causa de
utilitate publică. (Art. 481) ete. De câte ori deci înstrăinarea va fi
515.

Maread6.

CODUL

CIVIL.—CARTEA

1.—CAP. VI—S-a

IL—TIT.

IL—ART.

765;

un act cutitlul oneros, fie cu titlul gratuit 1) sau Pa ipotecat *) înaimtea desehiderei moştenirei. *)
primită, pu-

fost silită, descendentul va trebui să raporteze suma
țin importă dacă ea ar fi mai

mare

sau mai

de cât valoarea

mică

imobilului, căci ol ce înstrăinare independentă de voința descendentului succesibil trebue să se considere ca un caz fortuit. Arntz, Il.
1560. Ducaurroy. Il. 726. Mourlon. ÎL. 415. Demolombe. XVI. 523.
Maread€. III. 353. Toullier. D. 1 (partea II) 493, nota a. Laurent.
XI. 31. Aubry et Rau. V. $634, p. 342. Demante. III. 196 bis, |.

Această solu-

D. P. 76. 1 498 şi 2. 53.

Cas, Fr. şi G. Toulouse.

țiune era admisă şi în dreptul vechiii francez. Pothier. Succes. Cap, .
Ă
IV, Art. 2, 37, No0.5.
In caz când imobilul ar fi fost luat de la descendentul donatar, fără

nică o indemnitate (de esemplu, în casul Art. 836, pentru survenirea
unui copil aceluia care | dăduse defunctului), donatarul n'are nici

Revoearea,
donaţiunei,
Art. 836.

un raport de făcut comoștenitorilor

sei, fiind că,

în asemene

ipo-

tesă, imobilul i-a fost luat, după cum el ar fi putut să fie luat şi
de la însuși

prin

defunctul,

o causă independentă

de

voinţă lui.

Mareade. III. 353.
Demolombe. XVI. 514. Ducaurroy. Il. 726. Aubry et Rau. V. $ 634,
_ Deosebire de
la codul fe. în
privința îpo-

»

Art. 859.

p. 341. Chabot,

No.

2. Boileux. IIL. p. 333.

Este de observat că teestul francez nu vorbeşte de spotecă, ci nunumai de înstrăinarea imobilului, de unde resultă că, în Francia,
ipotecile se. resolvă ca şi celelalte sarcini constituite de donatar
asupra imobilului (Art. 769), soluţiune care cu drept, cuvânt se vede

tecei.

criticată de toţi autorii. (Vedi Mourlon. II. 413. Demolombe. XVI.
512. Laurent. X. 23. Arntz, IL. 1557.) Tecstul nostru ţinând samă
de aceste critice întemeiate, şi luându-se după codul Italian, unde
Art. 1016 prevede că raportul se face prin imputare, adecă prin

luare mai puţin (vedi supră, p. 525), nu numai când donatarul a
înstrăinat imobilul, dar şi când el l'a ipotecat, guando îl donatorio

dun îmmobile lo ha alienato, od ipoteeato, pune pe aceeași linie

- înstrăinarea,

cu ipoteca,

de unde

resultă că, la noi, ca şi în Italia,

raportul se face prin luare mai puţin nu numai când imobiliul a
fost înstrăinat, dar şi ipotecat de cătră donatar, ceea ce este mult
mai conform principiilor de drept, pentru că ipoteca fiind astădi
un mijloc puternic de credit, merită cel puţin atâta favoare cât și
libera

circulaţiune

legiuitorul
Art,
lastrăinare
posterioară
deschiderei

moştenirei.
Deosebire de
Ja codul Italian.

i)

769

a imobilelor.

Vom

vedea însă că, şi de astă dată,

nostru nu este logic pănă la capăt, căciel vorbeşte în
de

creditori

ipolecari,

uitând

modificarea

însămnată

ce

el a adus Art. 765 în privinţa ipotecilor. Vedi p. 536, nota 1.
Dacă înstrăinarea sau ipoteca este posterioară deschiderei moștenirei, se chiamă că donatarul a înstrăinat lucrul altuia, fiind că
prin deschiderea moştenirei imobilul, care pănă atunci se găsea în

mânele donatarului, a devenit un bun comun și indivis între toţi
comoştenitorii, şi prin urmare, comoştenitorii donatarului sunt autorisați a face ca imobilul să între în natură în masa de împărțit,
remănând ca cei de al treile posesori să intervie la împărțeală
pentru ca ea, să

nu se

facă în frauda

drepturilor lor.

(Art.

769,

785.) Aubry et Rau. V. $634,p. 340, nota 29. Duranton. VII, 382.
Demolombe. XVI. 513. Laurent. XI. 28. Marcade, III. 349.
Este de observată Art. 1016 din codul Italian, după care noi am
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îndoeală că şi ipotecile legale, care ar

nale, nu mai remâne însă

supus

imobilului

asupra

fi fost înscrise

cât de ipotecile convenţio- Ipotetile-

nu vorbeşte de

Deşi leginitorul

se

remânea

vor

raportului,

“în picioare. (Comp. Demolombe. XVI. 506.)
Instrăinarea şi ipotecile constituite în favoarea celor de al treile Menţinerea
lor
sunt deci valide, şi donatarul a putut, prin escepție, să constitue 0 î- ingtrăănai

potecă şi să transmită o proprietate irevocabilă, deşi dreptul seu imobiliare.
este revocabil, și deşi, după Art. 769, el n'a putut să constitue
alte sarcini reale asupra imobilului dăruit. In adevăr, descendentul
succesibil care primeşte de la, ascendentul seu un imobil în dar
devine

acestui imobil

proprietarul

revocată

fi

va

donaţiunea

dăruitorului. n

moştenirea

că donatarul

faptul

sub

condițiunea,

resolutorie

că

efect retroactiv, adecă, va fi con-

v'ar fi avut nici o dată fiinţă, dacă el va primi

siderată ca şi cum
Prin

cu

acceptă moştenirea

dăruitorului

se

implinește condițiunea sub care se făcuse donațiunea, şi acceptaţiunea având efect retroactiv pănă în diua deschiderei moştenirei
(Art. 688), din acel moment donaţiunea este desființată şi protrece de drept

prietatea imobilului

succesorală,

la masa

liberă de

sarcinele reale create de donatar. (Art. 769.) Descendentul donatar neavând deci de cât o proprietate supusă desființărei, cu efeet retroactiv (Art. 1015), drept vorbind, ar fi trebuit, după art.
769, ca el să nu poată transmite celor de al treile de cât tot o
proprietate supusă desființărei.
Cu toate acestea, legiuitorul făcând de astă dată escepție Ja Escepţilae principiul, inseris

în Art. 769, în privinţa instrăinărilor de bună voe

Art. 169,

şi a ipotecilor, menține atât ipoteca cât şi instrăinarea integrală
a imobilului, admițând în ambele casuri raportul prin luare mai puţin,

şi revoacă numai celelalte sarcini constituite asupra imobilului dă-

vuit, precum servituţile, usufructul- ete. (Art. 769.) (Comp. Cas.
Si
Rom. Bulet. S-a II pe anui 1876, p. 100.)
desdacă
1
:
rele
Motivele acestei escepțiuni sunt următoa
treile,
al
de
cendentul donatar war fi putut transmite celor

prin instrăinarea,
drept

revocabil, ca

"fel o sumă

ipotecarea imobilului

sau

al seu, el nar fi găsit

însemnaţă de

dăruit,

de

cumpărători,

bunuri ar fi fost scoasă

cât

un

şi ast-

din comerţ,

ceea ce este. contrar interesului generali; 2" apoi, menţinerea
ipotecei sau a instrăinărei nu impedică raportul de a avea
loc, căci nimic nu este mai ușor de cât a se determina prin
urmat, nu face nici o deosebire între înstrăinarea sau ipotecarea
anterioară şi acea posterioară deschiderei moștenire.
:) Dacă descendentul n'a, primit moștenirea dăruitorului, condiţia resolutorie sub care el era proprietarnu s'a îndeplinit, și prin urmare,
el devine

proprietar

irevocabil,

(Art. 696.) Antz, IL. 1552.

neavând

nici un

Mourlon. IL. 411.

raport

de făcut,

Motivele escepțiunei.

CODUL

CIVIL—CARTEA

IL—ART.

1.—CAP. VI.—S-a

UI.—TIT.

765.

7

o espertisă la valoarea imobilului instrăinat sau ipotecat care tre-

Art.

769.

în

aducă

se

să

bue
Servituţi, usufruct.: etc,

In. cât priveşte

-

locul

lui.

însă

celelalte

- usufruc-

precum

reale,

sarcini

socială .

tul, servituţile etc., ele nu interesează aşa de mult ordinea
a se deroga

pentru

de egalitate,

la principiul

care toți des- |

după

cendenţii au interes ca imobilele să fie raportate în natură. (Vedi
|
supră, p. 531.)
iraportul
că
resultă
generale
principiilor
Din aplicaţiunea
Alte casuri
în care rapornu
legea
deşi
puţin,
mai
mobilelor se mai face incă prin luare
tul imobilelorse face este formală în această privință : 10 când imobilul dăruit a perit
prin luare prin culpa donatarului !) (Art. 760, 767, 1082, 1084, 1156), în
mai puţin.
de dânsul,

pen-

tra că atunci el nu datorește imobilul, ci o sumă de bani;?)
când dăruitorul a manifestat voinţa ca raportul să se facă

şi 2
prin

care

caz

el va

raporta şi dobânda sumei

datorită

luare mai puţin. 5)
—

Aubry et Rau. V. $ 634,

IL, 1555. Demolombe. XVI. 526.
“Arntz,

p. 340. Laurent. X. 632 și XI. 27. „Dacă unul din moştenitori,
dice Art. 1018 din codul Calimach, au stricat ori au perdut prin

vicleșug sau lenevire și neputtare de grijă lucrul supus sinisforalei,
să se socotească preţul acelui lucru în legitima lui.“ —Respunderea
donatarului, în privinţa culpei sale, se va aprecia după principiile

dreptului comun (Aubry et Rau. V. loco cit.) și donatarul care va

fi în culpă va raporta,

părerea tuturor, valoa-

caz, după

în asemene

vea ce imobilul avea în momentul deschiderei moştenirei. Numai
Demolombe (XVI. 526) este de părere că donatarul va trebui să
raporteze valoarea ce imobilul are în momentul împărțelei.
Laurent. X. 632. Vedi și suprâ, p. 513, nota 1.—A fortior, el va
datori

din

dobândă

deci această

diua deschiderei moştenirei,

când.

dăruitorul a ordonat câ raportul să nu se facă: în natură, ci prin
luare mai puţin. (Vedi p. 535, în notă.) Laurent. loco cit.
In casurile însă

în-care

donatar are

descendentul

dar

dreptul,

ni îndatorirea de a face vaportul prin luare mai puţin, când de esemplu, imobilul: a fost înstrăinat sau ipotecat înaintea deschiderei
moșştenirei (Art.

765), el este în

câte ori alege acest mod de
prin luare mai puţin valoarea
vent. X. 632. Comp. C. Caen.
şi Curtea din 'Toulouse (D. P.
descendentul donatar al unui

realitate

debitor

al imobilului

de

raport, şi prin urmare el va raporta
imobilului și a fructelor sale. LauD. P. 50. 2. 177. Vedi însă Cas. Fr.
77. 1.277. D. 78. 2. 166), după care
imobil supus raportului, cate Var fi

înstrăinat sau ipotecat înaintea deschiderei. moştenirei, n'ar datori
fructele imobilului, ci numai dobânda care represintă valoarea lui.
Distineţiunea propusă de Laurent între casul când descendentul

trebue Sau are numai dreptul a face raportul prin luare mai

:)

este însă justă şi echitabilă.

Dăruitorul poate deci să scutească pe

în natură, după

cum

el poate

să'l

_

donatar numai de

scutească

în totul

puţin

raportal

de această

obligaţiune. Scutirea de raport în totul va trebui să fie espresă,
(Art. 846) (vedi supră, p. 523), ear scutirea numai de raportul în na- .
tură va putea fi şi tacită. Laurent. XI. 26. C. Grenoble. D. P. 77.

„3.

206. Veţi

şi supră, p. 523, nota 4, în fine și p. 527, nota î în fine,
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DESPRE SUCCESIUNI —ART. 765,

Legiuitorul francez mai admite încă prin Art. 859 o escepție, pbeosebire,
după

care

raportul

imobilelor

poate fi făcut” prin luare

mai

nu

se poate

pretinde

puţin, atunci când

Ci

in batură,

francez,

comoștenitorii Eliminarea

vb. 809,
găsese în masa de împărțit alte imobile de aceeași natură, vaaprocsimativ
loturi
forma
poată
se
să
care
loare şi calitate din
egale conform Art. 741 (comp. Cas. Fr. Dreptul pe 1879. No.
47, p. 392), ceea ce este logic, pentru că, in asemenea condițiuni,
raportul in natură este lipsit de interes şi nu poate fi de cât un

act vecsator. Această escepție, ori cât de raţională ar fi, n'a fost
însă admisă nici de legiuitorul nostru, nică de acel Italian.
In toate

in

casurile

care

raportul

se face

prin

luare

mai

puţin, el se va face după valoarea 1) ce imobilul a avut in momentul deschiderei moştenirei, adecă in momentul morţei ascendentului dăruitor. (Art. 651), pentru că atunei imobilul încetează de a fi
proprietațea donatarului pentru a deveni proprietatea moștenirei.

In cât priveşte raportul mobilelor, el se: face din contra după.
valoarea ce ele aveau în momentul facerei darului (Art. 772), solu-

care se vede admisă și prin Art. 794 din codul Austriac.
Care este rațiunea acestei deosebiri ce legiuitorul face în privinţa raportului mobilelor și al imobilelor? (Vedi supră, p. 526.)

țiune

Dăruitorul poate

în
a
C.
să

să scutească

pe donatar

de raportul în natură

două moduri: 10 acordându-i facultatea de a reține imobilul și de
plăti moştenirei valoarea sa sau o sumă anume determinată (comp. Limoges. D. P. 60. 2. 14); şi 20 esprimând voinţa ca imobilul
nu fie nici odată raportat în natură, ci ca descendentul să plă-

tească moştenirei

o sumă

determinată.

In casul dintăi, donatarul

are facultatea de a raporta imobilulîn natură, sau suma determinată, de unde resuită că perderea imobilului prin caz fortuit în'tâmplată fie înainte, fie după deschiderea moștenirei, îl liberează de
obligaţia raportului (Art. 760); ear în casul deal doile, adecă când
donatarul nu mai
vaportul în natură a fost interdis de dăruitor,
unde resultă că
de
determinată,
anume
datoreşte imobilul, ci suma
perirea imobilului prin caz fortuit nu atrage, în acest caz, după
sine stângerea, obligaţiunei de a raporta suma, ca în casul întăi. De-

molombe. XVI. 527. Laurent. XI: 4 și 26. Arntz. IL. 1555,

In ambele casuri însă, acţiunea în reducțiune ar avea loc, dacă
din raportul prin luare mai puțin ar resulta pentru descendentul
donatar un folos care ar întrece partea disponibilă și ar ataca reserva celorlalți descedenți. Laurent. XI. loco ciț. 26. Demolombe.
XVI. 531. Aubry et Rau. V. $ 634, p. 340.

1)

Această valoare

se va constata

prin o espertisă,

căci

legea

nu

se

uită nici la preţul cu care s'a înstrăinat imobilul, dacă înstrăinarea
sa, făcut prin un act cu titlul oneros (vândare, schimb etc.), nici
la valoarea- ce el ar fi avut în momentul înstrăinărej, în momentul
facerei darului sau a împărţelei. Demolombe. XVI. 516. Laurent.
XI. 28. Mouerlen. IL. 415. Ducauiroy. IL. 726.
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COD.

CIV.—CARTEA IIL—TIT,

1.—CAP: VI.—S-a

11.—ART,

760. 769.

Efectele raportului în natură.
Art. 760.—Imobilul
donatarului, nu este

care s'a perdut

supus

raportului.

din
(Art.

caz fortuit şi fără greşala
555,

765,

1015,1019, 1083,

1156 C. C. Art. 855 C.Fr.)
Art. 769.—Când raportul se face în natură, bunurile (nemişcătoare)
întră în masa succesiunei libere de toate sarcinele create de donatar;

creditorii îpotecară !) însă, pot să intervină la împărțeală spre a nu se
face raportul cu frauda drepturilor. lor. (Art. 764, 765, 785, 834, 974,

975, 1015,

Desființarea
sarcinelor
altele de cât
ipotecile,
Art. 769 combinat cu Art.

765.

Primul

1019 urm. 1770 C. C. Art. 247 urm. Pr. Civ. Art. 865 C. Fr.)
princip relativ la regula raportului imobilelor în na-

tură este, după cum am vădut p. 533, că descendentul succesibil
care a primit de la ascendentul seu un imobil în dar devine
proprietarul, acestui imobil sub condițiunea resolutorie (Art. 1019)
că donațiunea va fi revocată cu efect retroactiv (Art. 1015), adecă va fi considerată ca și cum ea mar fi avut fiinţă mică 0dată, dacă el va primi moștenirea ascendentului dăruitov.
În puterea

acestui princip, Art.

raportul se face in natură?)
drept

in masa

succesiunei

769

(Art. 764,

libere

de

prevede

că atunci când

165), imobilele intră

toate

sârcinele

reale

de

create

de donatar, $) căci desființarea dreptului de proprietate
desființează şi actele sale de disposiţiune, afară de ipoteca și instrăinarea integrală

a imobilului cu titlu oneros

prin escepţiune, sunt menținute

de Art.

sau cu

titlu gratuit, care,

765. (Cas. Rom. Bulet.

S-a Il-a pe anul 1876, p. 100.)
Sareinele reale, altele de cât ipotecile convenționale

gale,

precum

usufructul,

servituţile,

usul,

de cătră descendentul donatar sunt deci desființate
Inesactitate
de tecst.

sau le-

şuperficia ete. constituite

odată

cu re-

1) Aceste cuvinte, care au rațiunea lor de a fi în codul francez, unde
„ipoteca este desființată ca şi celelalte sareini reale, și uride numai
înstrăinarea imobilului împedică raportul în natură (vedi supră,
p. 532, nota 2), nare nici un sens la noi unde ipoteca imobilului
dărait, ca şi înstrăinarea
mare, creditorii ipotecari

lui remâne în picioare, şi unde, prin urn'au nevoe de-a interveni.
Persoanele

care pot să aibă interes de a întervenila noi, nu sunt

creditorii

ipotecar, a căror creanță remâne bună, ci creditorii chirografari
ai donatarului, precum şi persoanele cătră care s'a constituit sar-

cina reală. Demolombe. XVI. 510. Demante. III. 198 bis, IL. Aubry
et Rau. V. $ 634, p. 339. Vedi şi înfră, p. 531.—Codul Italian a
eliminat cu desevârşire Art. 769.
”) Sarcinele constituite de descendentul donatar nu sunt deci desființate, atunci când raportul se face prin luare mai puţin, soluțiune
care era admisă și de Pothier, fiind că,în asemene caz, donatarul
păstrează, imobilul. Demolombe. XVI. 508.
5) Sarcinele create de uscendentul dăruitor, acuma defunct, remân
valide și nu sunt desființate, ca o consecință a dreptului seu de
proprietate. (Art. 480.)

DESPRE SUCCESIUNE. —ART. 760, 769.
solvirea

dreptului

de proprietate

a donatarului,

537
conform

regulei:

soluto jure dantis, solvitur jus accipientis, a cărei aplicațiune
se mal găsește încă în Art. 830 şi 1770. !)
La Romani, de câte ori raportul se făcea în natură, bunu- Dreptul Rorile nu erau liberate îpso jure de sarcinele constituite de donatar,
man
dar el era insă obligat a le libera.
Sarcinele reale supuse desfiinţărei după Art. 769 vor fi insă ae
menținute, atunci când imobilul raportat va cădea în lotul des-renase când

cendentului

care

le a constituit,

căci,

pe de o

parte,

disposi-imobilul
cade

țiunea Art. 769 este creată numai în interesul comoștenitorilor
donatarului, ear nu în folosul descendentului donatar care a înfi-

în lotul do-

natarului.

ințat acele sarcini, ear pe de altă parte, împărţeala fiind declarativă de proprietate (Art. 786), descendentul donatarîn al cărui lot
a picat imobilul grevat e presupus a fi proprietar încă din momentul deschiderei moştenire, de unde resultă că retroactivitatea împărţelei anulează efectul desființărei sarcinelor, sau mai bine dis,
îl împedică de a avea fiinţă. ?)

|

Dar dacă sarcincle reale, altele de , cât ipotecile,-

ga

constituite
Intervenţia
.
ărţilor in-

de cătră descendentul donatar sunt desființate o dată cu desfiin- Del osate,
ţarea dreptului seu de proprietate (Art. 769), creditorii chirografari ai donatarului și persoanele în favoarea cărora el a constituit o sarcină reală (vedi suprd, p. 536, nota 1) pot să intervie la împărțeală spre a nu se face raportul în frauda drepturilor lor (Art. 769, 785, 974, 975), adecă spre a stărui ca raportul să nu aibă loc în natură, când el se poate face prin luare
mai
)

puțin,

sau

spre

a veghea

ca copărtaşii

să nu să înţeleagă în-

Comp. Art. 765 şi 834 care fac o derogare la acest princip.——Delvincourt a susținut că servituţile şi usufructul mar fi desfiinţate
prin desfiinţarea dreptului de proprietate a donatarului, și că aceste' sarcini ar intra în escepțiunea prevădută de Art. 765, împedecând

raportul în natură.

Această

părere

este însă inadmisibilă,

pentru că, Art. 765 fiind o disposiţie cu totul escepţională, trebuește stict restrâns numai la casurile anume prevedute, adecă, la
ipotecarea și instrăinarea imobilului. Servituţile şi usufructul fiind
nişte sarcini reale (Art. 576) vor fi deci desfiinţate conform Art.
769, căci dacă acest tecest nu s'ar referi la asemene sarcini, el ar
fi inaplieabil, mai cu samă la noi, unde el nu se aplică la ipoteci
„care întră în escepția prevădută 'de Art. 765. Comp. Laurent. XI.

23. Demolombe. XVI. 507. Arntz. Il. 1558. Marcad. III. 360. Ducaurroy, Îl. 731. Demaate. III. 198 bis, |. Mass6-Verge. IL. p. 415,n.21.
2 Demol. XVI. 509. Laurent. XI, 24. Arntz. IL. 1558. Mourlon. II.
412. Aubey et Ran. V. $ 634, p. 339, teest şi nota 21. Dueaurroy.
II. 731. Demante. IL. 198 bis, III. Marcade. III. 361. Mass6-Vergs.

II. p..416, nota 23.——Contră. Malpel. Sueses. 281. 'Toullier. D. II.
(partea Il) 511 (părere care nu se vede admisă de Duvengier). Chabot, care susținuse

mai intăi părerea

lui Toullier

a părăsit-o în urmă. (Art. 865, No. 5.)

şi a lui Malpel,
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CODUL OIVIL.—GARTEA I1,—TIT. L.—CAP. VI.—S-a II.—ART, 760, 769,
tre dânşii pentru a împedica căderea imobiluini -grevat în lotul
donatarului, căci dacă ei ar putea să facă ca imobilul grevat de
sarcini să cadă în lotul descendentului donatar, sarcinele vor fi
menținute după părerea generală. (Vedi suprd, p. 537.)

Tecstul nostru luându-se orbeşte după acel

Creatori E

de intervenţie şi creditorilor

nosactitate dreptul

de tecst.

după

sens,

un

pici

cum

am

ipotecari,

sapră,

observat

conferă

francez,

aceasta

insă

n'are

p. 536, nota

1,

pentru ca ipoteca fiind validă la noi după Art. 765, creditorii ipotecari nau nici un interes de a interveni. Acest interes nu e-

sistă pentru dânşii de cât în codul frances, unde ipoteca cade
dimpreună cu celelalțe sarcini reale şi unde numai instrăinarea imobilului nu este desființată. (Vedi supră, p. 532, nota 2.)
AL doilea, princip relativ la regula raportului în natură este
i
1m0Perirea
ilului supus
_rapontulai Că descendentul donutar al unui imobil nu datorește .valoarea iprin caz for- mobilului, ci însuși imobilul dăruit, adecă un corp cert: și determânat (species), de unde resultă că imobilul care a perit prin caz
760.
fortuit

şi fără greşala donatarului,

veluii

încendio,

ruina,

nau-

fragio, aut latronum hostiumve îmcursu (ustit. $ 2, Lib. TIL. Tit.
14), nu este supus raportului!) (Art, 760, 1085, 1156), fie că
perirea

sa

(Demol:

întâmplat

XVI.

înainte,

481), soluţiune

fie în urmă

care

cât şi în codul Calimach. (Art
eşte numai

1011.)

parțială, el îl va raporta

deschiderei

era admisă

moștenirel

atât la Romani?)

Dacă perderea imobilului

în starea

în care se găsește. *)

Pentru .ca imobilul dăruit descendentului succesibii să fie însă
seutit de raport se cere ca el să fi perit prin caz fortuit și fără
culpa donatarului, de unde resultă că dacă casul fortuit a fost
urmarea unei greşeli din partea donatarului, si modo ipsius culpa
îs casus intervenerit (Instit. $ 2. Lib. 3. Tit. 14), ceea ce sar in-tâmpla, de esemplu, în casul când o clădire sar fi surpat din causă
că nu Sar fi făcut reparaţiile absolut trebuitoare, raportul va avea

loc, însă, în asemene

caz, el ne putendu-se face în

tu

esistă,

că lucrul

nu

bilul în momentul
E

mai

se va raporta

suma

deschiderei moştenirei. 4 (Art,

natură,

pen-

ce valora

imo-

765.)

In cât privește mobilele dăruite descendentului, ele sunt şi remân
din contra în riscul şi pericolul seu şi pexderea lor fortuită nu'l
scutește de raport, pentu că el nu datorește însuși mobilele dăruite,
ci suma

care represintă valoarea lor. (Art. 772.) Vedi supră, p. 527.

2) „Plerique pulant ea, que sine dolo et culpa (filii emancipali) pericrint, ad collationis onus non pertinere.“ (Li. 9 $ 2. Dig. bib. 37.
Tit. 6) Comp. şi Instit, $ 2. Lib. IL. Tit. 14.
3) Astfel, dacă casa dăruită s'a dărâmat, descendentul donatar va raporta numai locul pe care ea se afla dimpreună cu materialul ei,
prin

5

aplicaţiunheaă macsimei : debitor ei

certe, rei interitu liberatur.

Arntz, Il. 1556. Aubry et Rau. V. $ 634, p. 336.
Laurent, XI. 12. Demolombe. XVI. 488, Maread6. ÎIL. 330. Ducaurroy. Il, nota de sub Art. 855, p. 49%.
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DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 760,769.

imoa perit în' mânele celui de al treile,? Perirea
Tot astfel, dacă imobilul
bilulului în
înstrăinat

ce el a fost

după

cătră

de

acest

donatar,

din

urmă urma înstră-

lui
nu mai datoreşte un corp cert și determinat, pentru ca el să fie nuinărei
aduce scuraport

de

„scutit

în

basa

Art.

760

1156,

şi

ci raportul

trebuind, tirea rapor-

în asemene caz, să se facă prin luare mai puţin (Art. 765), des- tului. Concendentul donatar va fi. obligat a raporta la masa succesiunei valoarea ce imobilul a avut în momentul deschiderei moştenirei. 1)
|
|
(Art. 765 $ 2.)
Proba casucere raportul in-„lui
se
care
la
de
ori descendentul
De câte
fortuit.
Ş
.
,
y
,
.
.
dovedească
să
voacă perirea imobilului prin caz fortuit, el trebue
alegaţiunea sa, ca oră ce- reclamant (Art. 1156 $ 3 şi 1169),
precum

care pretind, la rândul

și moștenitorii

lor, că casul fortuit

nu este. de cât consecinţa culpei donatarului, trebae să dovedească
această culpă. (Comp. Mareade. III. 340.)
Aplicând

principiile

de

mai sus la incendiu,

vom

decide

că

Incendiu.

dacă focul ă provenit fără nici o culpă din partea donataralui,
de esemplu, din trăsnet, sau de la o casă vecină, el va fi scutit

de răport, dacă va dovedi, după dreptul comun, că nu este în culpă, 2) Neaplicarea
EL nu va
ar fi locuit în
vădută de art.
întindela alte
nume prevădut.

fi însă nici odată presupus în culpă, chiar dacă Controversă.
casa distrusă prin foc, pentru că presumţiunea pre1435 de la contractul de locaţiune nu se poate
casuri, ci trebue să fie strict mărginită la casul aî) (Art. 1200.)

:) Laurent. XI, 12 şi 30. Vazeille. Succes. Art. 855, No. 5. Belost-Jo-

limont asupra lui Chabot. Art. 855, observ. 2.—Contră. Demolombe.
XVI. 518. Mourlon. IL. 415. Arntz. IL. 1559. Ducaurroy. Il. 718.
Demante. III. 190 bis, III. Toullier D. II. (partea II) 498. Aubry

ei Rau. V..$ 634, p. 342, 'tecst şi nota 34. Duranton. - VII. 392.
După acești din'urmă autori, perirea imobilului întâmplată în urma

înstrăinărei lui av scuti pe donatar
se pare inadmisibil pentru motivele

de ori ce raport,
mai sus espuse,

ceea ce mi
Da

Cât pentru casul în care imobilul supus raportului ar fi fost îustrăi- Instrăinarea
nat de donatar în urma destchiderei moștenirei, cestiunea este şi mai imobilului în

simplă, şi raportul va avea loc, fiind că donatarul a înstrăinat un cilei 0a-

" lucru

pecare nu'l mai putea înstrăina, pentru că donaţiunea era des- tenirei. Con-

[IL. 341,în fine.—Contră. Mass6ființată. Laurent. XI. 12. Maread6.
_ Verge, IL. p. 415, nota 20, în medic.
-% Laurent, XI. 12. Aubry et Rau. V. $ 634, p. 337.—Donatarul nu
va raporta daci, la caz de incendiu, suma ce el ar fi primit ca
despăgubire

de. la

societatea

de

asigurare, pentru că această sumă

p. 336,

nota 11.——Contră. Belost-Jolimont

- nu este tocmai representaţiunea imobiiului distrus, ci mai mult un
echivalental sumei plătită de dânsul ca, primă, sumă pentru care
el war fi primit nimic, dacă incendiul n'ar fi avut loc. In judiciis
- singularibus, pretium non succedit în locum vei. Laurent. XI. 12.
Aubry et Rau. V.

$ 634,

“asupra lui Chabot, Art. 855, observ. 1.
5) Demolombe. XVI: 489. Aubry et Rau. V. $ 654,

p. 337, nota 12.

troversă.
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CODUL

F sspundere

La

chiriaşilor. supus

CIVI
— CARTEA
L.

caz

când

I.—TIT.

descendentul

raportului, el nu

L—CAP, VL.—S-a II.—IMPENSE.

donatar

va respunde

de

ar fi inchiriet imobilul

faptul

chiriașilor sei, pen-

Controversă ţru că este de princip că nu se respunde de faptul altuia de cât
în casurile anume determinate de lege. 1) (Comp. Art. 1000.)
Despre

îmbunătățirile ce se pot aduce imobiluluide cătră
donatar.
“(mpense

sau cheltuell.)

Legiuitorul vorbeşte în Art. 766 de cheltuelele necesare și
utile pe care descendentul donatar le poate face pentru îmbună-

tăţirea şi conservarea imobilului dăruit, punând

pense

Art.

in acelaşi rând

991
Pe

și

şi 997.)
lângă

aceste

aplicându-le

ambele aceste im-

aceleași

cheltueli, pentru

care

principii. ?) (Comp.

el are

drept

la des-

păgubire, mal sunt şi altele, care remân pe sama lui şi care se
numesc voluptuarie, pentru că ele nu sunt nici folositoare nici
trebuitoare,"ci au de scop numai desfătarea şi împodobirea imo-

bilului. ) (Comp. Art. 539.)

Cheltueli
utile.

Cheltueli nt-

cesarii.

|

Cheltuelele file sau folositoare, după cum le numeşte Art.
432 din codul Calimach (331 Austriac), sau ameliorațiunile, după
cum le numește Art. 771, sunt acele care, deşi nu sunt trebuincioase, totuși îmbunătățese lucrul și măresc valoarea, lui. î) (Art.
766, 171, 997.)
Cheltuelele

sau

impensele

necesare

ori

trebuincioase,

după

cum le numeşte Art. 432 şi 1017 din codal Calimach, sunt acele
care au de obiect conservarea lucrului, şi care, dacă n'ar fi fost
făcute, ar fi fost adus perirea lui, 5) Astfel sunt reparaţiile de
Comp. Laurent. XI. 12 și XXV.
')

276 urm.—Contră, Duranton. XV.

393. Chabot, asupra Art. 855, No. 2.
Laurent,

i

XI. 12.—Contră. Duranton. VIL. 393, Chabot. loco supră cit.

*) Codul Italian (Art. 1018, 1019) Și acel francez (861, 862) disting
cheltuelele necesare deacele utile, aplicându-le principii deosebit
e,
şi admițând că donatarul nu are drept la cheltuelele utile de
cât
pănă la concurenţa sumei cu care imobilul a crescut în valoare în
5)

momentul

împărțelei,

ceea ce la noi nu s'a admis. (Vedi infră, p. 542.)

—

(impensce)

suni, veluti pecora praediis împonere, id est ste-

„Impensarum quedam sunt necessarie, qucedam utiles, guedam
vero
voluptaria.“ (|, 1. Pr, Dig. Lib. 25. Tiţ. 1.)
*) Utiles impensas esse Fulsinius dit, que meliorem dotem
faciaut,
non deteriorem esse non sinant.* (L. 79 $ 1. Dig. Lib.
50. Tit. 16.)
Utiles

vcorare. (|. 14. Ş 1. Dig. Lib. 25. Tit. 1.)
5) Impense& necessarie sunt, que si facte non sint, res aut peritura,

aut deterior futura sit.“ (Li. 19. Pr. Dig.

Lib. 50 Tit.

şi L. 3. Pr. Dig. Lib. 25. Tit. 1, unde se dice:

16.)—Vegi

„Vel si vites pro-

pagaverit, vel arbores curaverit, vel siminaria pro utilitate agri fe-
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întreţinere (Art. 545) și reparaţiile cele mari (Art. 546), pentru
că fără dânsele lucrul ar fi perit, sau mar mai fi putut servi.

In fine, cheltuelele voluptuarie (voluptuarice sau -voluptuosa), Cheltueli vosunt,

după

cum

se esprimă

Art.

433

din codul

Calimach

(332

luptuarie.

Austriac), acele care nu sunt nici folositoare, nici trebuitoare, ci
sunt făcute numai spre desfătare şi podoabă. !) (Comp. Art, 539.)
Drepturile și obligațiunile descendentului. donatar în privinţa
cheltuelelor și degrădărilor aduse imobilului dăruit.
Art. 766.—In ori ce caz, trebue să se ţie
cheltuelele
771,

991,

necesarii şi utile. (Art. 484,
997

C.

C.

Art.

861,

862

0.

socoteală

494, 539,

545,

Fr.)

donatarului de
546,

762,

Art. 767.—Donatarul este respundător de toate

degrădările și dete-

rioraţiunile care au micşorat valoarea imobilului prin faptul,
negligența sa. (Art. 998 urm. C. C. Art. 863 C. Er.)

Art. 768.—Când imobilul s'a înstrăinat;

765,

-

culpa

sau

de donatar (ear nu de dator,

după cum greșit se esprimă tecstul), amelioraţiunile şi degradările fâcute de cel ce lau dobândit, se vor ţinea în samă contorm cu disposi-

țiunile celor două articole precedente. (A. 765, 766, 767 C. C. A. 864 C.Fr.)

In ori ce caz, adecă fie că raportul se face în
prin luare mai puţin, *) descendentul donatar a unui

natură, fie
imobil su-

Cheltueli utile.

pus raportului este în drepta fi despăgubit de cătră comoştenitorii
sei cu impenseje sau cheltuelele ufile ori folositoare care au adus

o îmbunătățire acestui fond şi mărirea valorei lui î) (Art. 997), şi el
va avea drept la toate 4) cheltuelele utile ce a făcut, ear nu numai la acele care au mărit și întru cât numa! au mărit valoarea
cerii, mecessarias impensas fecisse videbitur."—Vegi şi L. 14. Pr.
Dig. Lib. 25. Tit. 1.
') » Voluptuarie sunt;: quce speciem duntazam ornant, non eliam fruc.
tum augeni, ut sunt viridia, et aqua salienles, incrustationes, lovicationes, picture.“ (|. 79 $ 2. Dig. Lib. 50. Tit. 16.)—, Voluptuarice autem 'impense sunt, quas imaritus ad voluptatem fecit, et

que species exornani.“ (Li. 7.
$ 2. Dig. loco cit. unde se gice:
2) Laurent. XI. 29. Ducaurroy.
Aubry et Rau. V, $ 634, nota
5 „Cheltuelele trebuincioase pe

Pr. Dig. Lib. 25. Tit. 1.)—Vegi și L. 14
„Voluptuose sunt, balinea exstruere.“
I[. 728. Berriat St. Prix. II. 3040.
38. Duranton. VII. 384.
care fiul le-a făcut la lucrurile lui

Dreptul Ro-

și drepdăruite, dice Art. 1017 din codul Calimach, trebue să i seîntoarcă man
tul vechiii.
din masa moştenirei.“—La Romani, descendentul supus raportului

nu putea să deducă de cât cheltuelele necesare: „Cam dos confertur, impensarum, neccessariarum fit detractio, ceterarum non.“ (L.
1 $ 5. Dig. Lib. 37. Tit 7.—Comp. şi L. 2 $ 2, în fneşi L.5$
1. Dig. Li: 37. Tit. 6, de collatione.)
*) Dacă însă cheltuelele au fost ecsesive, el va perde tot ce ar fi fost
cheltuit peste marginele unei buni administraţiuni. (Comp. şi At.
991.) Laurent. XI. 15. Pothier. Succes. Cap. VI. Art. IL. $ 7. De-

__molombe, XVI. 494. Demante. III. 197 bis; IV,
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imobilului în momentul împărţelei, după cum se prevede în teestul
francez (861) şi în acel Italian (1018), căci legiuitorul nostru
n'a admis această restricţie, ci a pus în același rând atât cheltuelele utile cât și acele necesare. (Vedi Art, 991 şi 997 precum şi sapră, p. 540, nota 2.)

Cheltueli ne-

“53%

Art.

prevede

că donatarul va fi despăgubit

cu cheltuelele.

necesare care le ar fi făcut pentru conservarea imobilului. (V. şi
Art. 997.) Aici trebue însă să facem o deosebire între reparaţiile de întreţinere şi acele mari, pe care tecstul n'o face, dar care
resultă

Eee
re cad în

766

din principiile

aplicabile

în materie

de

usufruct, 1)

Reparaţiile de întreţinere sau reparaţiile cele mici
Yefectiones) precum

sunt:

sarcina do- facerea ușelor, sobelor,
natarului.

|

(modice -

tencuirea păreților, reînoirea ulucilor, pre-

duşamelelor,

și în

fine, . toate

reparaţiile

Art.545,766.care nu întră în categoria reparațiilor celor mari (Art. 545, 546)
(vedi Tom. II. p. 609 urm.), fiind considerate ca o sarcină a

fructelor, ori care ar fi causa care le ar fi produs, fie chiar vechimea sau casul fortuit (V; Tom. II. p. 611), sunt ca atare în
sarcina descenăentului donatar, ca unul ce a dobândit proprietatea
fructelor pănă în diua deschidere! moştenirei,2) (Art. 762.)
Reparaţiile
Cât pentru reparaţiile cele mari, precum ar fi reparărea zimari sunt în
sarcina moş- durilor celor mari și al boltelor, restabilirea grindilor Și a acotenitorilor „perişului întreg etc. pe care art 545 și 546 le pun în sarcina
care au drept

la raport,

.

proprietarului,

ele vor

o

privi

,

moştenirea,

4

întru

A

cât

,

ar

fi

ecse-

Art. „286 și sive (vedi sapră, p. 541, nota 4), pentru că ele au împedicat
imobilul de a cădea în ruină, şi pentru că ele ar fi fost făcute de
însuși defunctul, dacă el n'ar fi dăruit imobilul. Donatarul care a
făcut deci aceste cheltueli n'a făcut de câtsă avanseze banii, pentru
care el remâne creditor, guatenăs proprie pecunie pepercit. 2)
Descendentul donatar va avea drept la aceste cheltueli, chiar
dacă

reparaţiile

mari fâcute

de dânsul

sar

fi nimicit în urmă prin

caz fortuit sau forță majoară, *)
1) Această distincțiune este făcută de toţi autorii. Vedi Laurent. XI.
15. Demolombe. XVI. 494. Mourlon. II. 416. Ducaurroy. ÎI. 728.

Aubry et Rau. V. $ 634, p. 337, nota 14. Toullier. D. Ii. 501. Du-

xanton. VII. 385. Demante. [IL 197 bis, IL. Arntz. Il. 1561. Marcad6. II. 355.
2) Vedi supră, p. 511 urm.—Numai reparațiile de întreținere câre ar
fi fost făcute de cătră donatar ca negotioruim gestor, în' urma, deschiderei moștenirei, vor fi în sarcina acestei moșteniri, pentru că
din acel moment el trebue: să restitue fructele. Mourlon. II. 416.
3 Demolombe. XVI. 494. Laurent. XI. 15.—Donatarul este îusă obligat.
la facerea acestor reparaţiuni, pentru că el trebue se vegheze la conservarea lucrului, de unde resultă că el, dacă nule va fi făcut, va fi
responsabil. cătră moștenire conform Art. 167. Vedi înfră, p. 544, n. 2.

4) Laurent. XI. 15. -Demolombe. XVI. 494. Mowlon. II. 416, Demante.
IH. 197 bis, IV, în fine. Pothier. Succes. Cap. 4, Art. 2, $ 7.

„DESPRE SUCCESIUNE—ART. 766-768.

543

Sumele datorite de. moştenire descendentului donatar pentru Dreptul do-

cheltuelele utile şi reparaţiile mari nu vor produce însă dobândă dobândă.
de drept din ina deschiderei moștenirei, după cum susțin unii, Controversă.

ci numai din (ina cererei în judecată. ') (Art. 1088.)
Cât pentru cheltuelele voluptuarie pe care donatarul le a. fă- Cheltueli ș0”
»
cut pentru plăcerea, și desfătarea sa personală, el nu va avea
sporesc

nu

că ele

indemnitate, pentru

drept la nici o

valoarea

fondului nici profită moștenirei, ci numai acelui care le a făcut.
EI va putea deci, ca şi usufructuarul, să rădice oglingile, tablourile şi celelalte ornamente aședate pe fond, dacă aceaşta se poate
face fără nici.o vătămare, sine detrimento rei, pentru că altfel
comoştenitorii sei sar îmbogăţi în detrimentul lui.*) (Art. 539.)
Donatarul
câte

de

ori

deschiderea

de

imobilului

valoarea

din partea lui, de
prin

putea,

n'ar

esemplu,
unvi

drum

ar

fi sporit

fără

nici o cheltueală

(Art. 495

prin aluviune
imobil,

pe lângă

nici o despăgubire, Sporirea va-

cere

asemene,

sau

urm.

iului

inde-

e

530), Pe

prin alte împre-

tarului.

jurări independente de voința lui. 5)
prin Respunderea
Omul fiind obligat, a repara ori ce daună causată altuia
onatarului
.

faptul, culpa sau negligența sa (Art. 998, 999), urmează de lapentru detesine ca descendentul donatar supus raportului este responsabil de riorarea a
toate

stricăciunile

aduse

imobilului

și

chiar

mobilelor

corporale

(Art. 772) prin faptul, culpa sau negligența sa, şi aceasta în
toate casurile, fie că: raportul să face în natură, fie prin luare
,
maă puţin. (Art. 766.) (Duranton. VII. 387.)
Dacă legiuitorul prevede anume responsabilitatea donatarului, aceasta este pentru ca nu cum=va să se creadă că dreptul de proprietate

dobâudit asupra imobilului dăruit (Art. 801) îl autorisă să'l desființeze.
(Art. 480.) Donatarul, în adevăr, a devenit proprietarul imobilului, Cheltuelele utile și acele făcute cu ocasia reparațiilor mari (Art.
546) se deduc din valoarea imobilului când raportul se face prin
luare mai puţin, fit detractio, după cum se esprimă L. 1 $ 1. Dig.
Lib. 37. Tit. 7.—kar când raportul se face în natură, comoștenitorii descendentului donatar remân datori cătră dânsul cu sumele
cheltuite, pentru care el poate eșercita dreptul de retenție după
Art. 771. Comp. Marcade. III. 356.
|

') Laurent. XI. 21, Vedi şi înfră, p. 544, 545.—Contră,. Arntz, II. 1561,
Duranton. VII. 390. Demolombe. XVI. 446. Aubry et Rau. V.$ 634.
p. 338. Comp. Cas. Fr. şi C. Toulouse. D. P. 77.-1. 278, D.P.78,
2. 166. Descendentul donatar datorește însă comoştenitorilor sei
de drept fructele şi dobândile

lucrului

supus

raportului

încă

din

e
—

diua deschiderei moștenirei. (Art. 762.) Laurent. X. 631. Demolombe XVI. 448. Vedi şi supră, p. 513.
Maread€.
Il. 355. Demolombe. XVI. 496. Laurent. XI. 18. Mourlon. IÎ. 416. Arntz. Il]. 1561. Ducaurroy. Il. 728. Pothier. Succes.
Cap. 4, Art. 2, $ 7. Chabot, Art. 861, No. 2.
5) Laurent. XI. 14. Demolombe. XVI. 492. Ducaurroy. Il. 728, Marcad6. III. 355.
.

1ului. Art.

767.
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VI.—S-a

II.—ART.
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însă sub condiţiunea de a face raportul, la cas dea veni la
moștenirea dăruitorului; el nu poate deci să facă nimie în contra interesului comoștenitorilor sei, și dacă el a făcut ceea ce nu
se cade, este just ca el să fie responsabil. !)
EI este responsabil nu numai de stricăciunile pricinuite prin

culpa sa în commitiendo
sau

nepuriarea

sa de

(Art. 998) şi prin negligenţa,

grijă,

după

cum

se

esprimă

lenivirea
Art.

1018

din codul Calimach (culpa în ommittendo) (Art 999), 2) dar încă
“şi de acele causate prin fapta sa sau a representanţilor sei, chiar
dacă n'ar esista niei o culpă, şi dacă faptul din care ar resulta
daune ar fi esercițiul unui drept, 3)
|
El va respunde deci de toate stricăciunile causate prin faptul, culpa sau negligența sa pănă la concurenţa scăderei în va-

loare a imobilului în momentul
De când donatarul da-

toreşte do-

bândi ? Controversă,

Casuri de
negligenţă a
donatarului.

Descendentul

va

plăti

deschiderei moștenirei. *)
însă dobândi

pentru

sumele

rite de densul, la caz de degradarea imobilului, din diua

dato-

deschi-

') Demolombe. XVI. 498. Duranton. VII. 387.—Această soluţie era
admisă atât la Romani (L. 2 $ 2. Dig. Lib. 37, Tit. 6), cât şi în
codul Calimach. (Art. 1018, citat supră, p. 524, nota 3.)
*) De esemplu, donatarul a lăsat să se împlinească preseripția, fără,
a o întrerupe (Art. 1863 urm,), sau n'a făcut reparaţiile cele mari
(Art. 546), pentru care el are drept la despăgubire după Art. 766.
Donatarul este deci obligat a face reparaţiile mari spre a îm-

Deosebire
între donatarul supus
raportului și
usufructuarul
în privința,
reparațiilor
celor: mari.

pedica imobilul de a peri sau dea se strica, pentru că el este
dator a veghea la conservarea lucrului dăruit pe care ştie că are
să] aducă în natură, la caz de a, veni la moştenirea dăruitorului,
pe când usufructuarul nu va avea nici o respundere pentru degradarea

imobilului

din causa lipsei acestor reparaţiuni, căci

el se

găseşte în faţa nudului proprietar care e dator să vegheze la conservarea lucrului seu. (Art, 545.) Comp. Laurent. XI. 20. Duranton. VII. 387. Aubry et Rau. V. $ 634, p. 338, nota 16. Chabot.
5)

Degradarea
imobilului
fără faptul
donatarului.

nu

Art. 893, No. 2. Bonachi. III. p. 305.
Astfel, respunderea cătră comoștenitori

ar avea loc în caz

când ra-

portul,în loc de a se face de însuși donatarul, s'ar face de un copil ca representant a! tatălui seu, care în necunoștiaţa darului făcut autorului seu, ar fi micşorat înti'un mod oare care valoarea bunurilor dăruite. (Comp. Art. 1102 și 1156.) Ducaurroy. IL. 730.
Demolombe. XVI. 488 bis.
Dacă degradarea sau depreciârea imobilului n'a provenit din
fapta donatarului sau a representanţilor sei, ci din întâmplare, n'are
cine respunde, și moştenirea va suferi paguba, căci prin desfiiuţa-

rea donaţiunei, imobilul este presupus că n'a eșit din patrimoniul

defunctului.

Se va aplica deci macsima : res perit domino.

XI. 20. Demolombe. XVI. 492.
*) Mourlon. IL. 418 bis. Bonachi.
în natură, donatarul va datori
valoare; dacă el se face prin
loarea

imobilului

Laurent.

Marcadâ. Il. 355, în fine.
II. p. 304.— Dacă raportul se face
suma cu care imobilul a scădut în
luare mai puţin, se adauge la va-

suma care corespunde

cu deteriorarea

sau degra-

darea lui, Marcade. III. 356. Arntz. 1]. 1561. Demante. III. 197, p. 298,

DESPRE SUCCESIUNI.—Art. 768, 771.
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545
7

derei moştenirei, ci numai din diua pornirei acțiunei în raport din
partea comoștenitorilor care au drept la acest raport. 1) (Art. 1088.)

Când

imobilul

supus

raportului

a fost

înstrăinat de cătră Instrăinarea

donatar, în care caz, raportul se face prin luare mai puţin (Art. supus ra765), îmbunătăţirele sau stricăciunele emanate de ia acel care l'a portului. Art.
dobândit, se regulează tot conform Art. 766, 767, ca şi cum ele
”
ar emana de la donatar (Art. 768), căci donatarul n'a schimbat prin
transmiterea proprietăței posiţia în care el se găsea față cu comoștenitorii sei. Vendarea fiind, în adevăr, faţă cu comoştenitorii
donatarului res înter alios acia, este just ca acest din urmă,
care remâne debitor al imobilului, să respundă de faptele representantului seu,

adecă

a dobânditorului

Tot pentru aceleași
trebui,

la rândul

motive,

lor, să ţină în samă

bunătăţirile aduse imobilului de cătră
ele ar emana de la însuşi donatarul.
Remâne însă bine înțăles că, în
nătățirilor şi a stricăciunelor nu sunt
turile dintre donatar şi comoştenitorii
sească,

nici să păgubească

mobilului. 2)

vor
îm-

noul dobânditor, ca şi cum
acest caz, socotelele îmbuprivitoare de cât la raporsei, neputând nici să folo-

de

al treile

dobânditor

ali-

dreptul de retenţieal descendentului donatar.

Art. 771.—Coeredele
poate

cel

donatarului

descendentului donatar

-

Despre
tură

pe

acelui imobil.

comoştenitorii

să

rețină

(descendentul) care raportează imobilul în
posesiunea

(adecă

să dețină imobilul)

na-

pănă la

plata efectivă a sumelor ce-i sunt datorite pentru cheltueli sau amelio-

raţiuni, (Art. 509, 766, 1322, 1323, 1377, 1444, 1619, 1694, 1700, 1846

$2

C. 0. Art. 867 C. Fr.)

|

Descendentul care raportează un imobil în natură 5) este liber,
dacă el voește, î) să reţină. imobilul ca un fel de amanet, jure
Laurent. XI. 21.— Contra. Duranton. VII. 390. Arntz. II. 1561.
După aceşti auiori, descendentul ar datori dobândile precum ar
avea drept Ja ele pentru impensele utile și necesare de drept din
diua deschiderei moștenirei. Vedi și supră, p. 543.
2) Aubry et Rau. V. $ 634, în fine. Arntz. 1. 1561, în fine.—Astfel,
cel de al treile care a dobândit imobilul fiind proprietar irevocabil
poate să'l strice fără a da nimărui sama de fapta sa. (Art. 480.)
Tot astfel, el n'are de la cine să ceară despăgubire pentru îmbu-

nătăţirile aduse. lucrului seu. In adevir, el fiind şi remănând proprietar, lucrările de conservare sau de îmbunătăţire făcute de dân-

sul îl privesc numai pe dânsul. Laurent, XI. 29,
3) La raportul prin luare mai puţin, dreptul de retenţie n'are
pentru

că el se esercită

numai

asupra

imobilului,

și

loc,

atunci nu se

datorește imobilul, ci valoarea lui în momentul deschiderei moştenirei. (Art. 765,)
i
4) Donatarul ar putea deci să rânunțe la dreptul de retenție, fără a
35

CODUL

546

771.

MI.—TIT. L—CAP. VI.—S-a IL.—ART.

CIVIL.—CARTEA

quodam pignoris (Art.

1685 urm.), pănă la plata reală sau efec-

tivă ') a sumelor

sunt

ce'i

datorite Pe

cătră

comoștenitorii

sei

pentru cheltuelele mecesare şi pentru acele uzile (Art. 766) pe
care Art. 771 le numeşte de astă dată ameliorațiuni.
Această garanţie pe care legea o conferă descendentului donatar
este justă și echitabilă, pentru că ambele obligaţiuni, atât acea a
descendentului de a raporta imobilul, cât și acea a comoștenitorilor sei de a-i plăti

cheltuelele

imobil sunt reciproce

și derivă din

Ambele

obligaţiuni

făcute

pentru

aceeași

fiind deci

conservarea

acelui

causă.”)

corelative,

cât

timp

una

din

părți nuw'şi a esecutat îndatorirea ce'i impune legea, celaltă nu
poate fi silită a esecuta pe a sa.
Deţinerea iDin faptul că în Art. 771 se prevede că donatarul are famobilului nu
implică do- cultatea de a reținea posesiunea imobilului, n'ar trebui să conbândirea
pro- chidem
prietăţei fruc-_.

telor,

sesiune

485

că el ar dobândi
nu

este

luat

aci

a

proprietatea,
în

tructelor căcă cuvântul
_

şi 486, ci însemnează deținerea
Donatarul

va trebui

SR

:

po-

-

sensul seu propriu, întrebuințat în Art.

deci să

imobilului. (Art. 1846

restitue fructele

$ 2.)

percepute

în

urma deschiderei moştenirei (Art. 762), pentru că ele aparţin
proprietarului (Art. 483), în specie comoştenitorilor sei. 2)
Compensarea
Unii autori admit compensarea acestor fructe cu dobândile
fructelor cu

su- sumelor. ce moştenitorii
dobândile

melor dato- făcute de dânsul;

ar datori

donatarului

pentru

cheltuelele

î) însă şi această părere este inadmisibilă;

rite donata-

rului. Contro- pentru Că indemnităţile
versă. — torii sei n'ar putea să

datorite
producă

19

donatarului de cătră comoştenidobândi
de cât în puterea unei

convenţiuni sau a unei hotăriră judecătoreşti (vedi supră,

p. 543

şi 544, 545): şi 2 pentru că nică un tecst de lege nu admite asemene

compensare, care în specie, ar fi chiar nedreaptă, de vreme ce
ambele valori nu sunt egale. (Laurent. XI. 19.) V. şi supră, p. 513.
câte dreptul
Legiuitorul a mai admis acest drept de retenţie şi în alte
de retenţie Casuri,

şi anume,

este admis. 1619,

1694

în Art. 509,

şi 1700

1322,

C. C., precum

1323,

1377,

1444,

1618,

şi în Art. 590 din noul cod

comercial (643 cod. com. vechiti.) Naşte însă întrebarea.
dacă acest
perde

Dreptul Roman.

prin aceasta

dreptul

seu la despăgubire.

(Art.

1139.) Demo-

lombe. XVI. 504. Ducaurroy. IL. 734,
1) Donatarul n'ar mai putea deci să oprească în mânele sale imobilul în urma plăţei sumelor datorile lui de cătră comoştenitorii sei.
2) De aceea, dreptul de retenţie era admis și la Romani. Vedi I,. 14
$ 1. Dig. Lib. 10. Tit. 3;—L. 56 $ 3. Dig. Lib. 23. Tit, 3.— Instit,

$ 30. Lib. 2. Tit, 1.—Vedi şi L. 65. Pr. Dig. Lib.6. Tit. 1.—ln
privința

5

codului

Calimach,

vedi Tom.

ÎI. p. 467, nota.

1.

Laurent, XI. 19. Demolombe. XVI. 504. Demante. Iil. 200 bis, 1.
Duranton. VII. 390. Aubry et Rau. V. $ 634, p. 338, nota 18.
Vedi şi supră, p. 513.
* Demolombe, Duranton, Demante, loco supră cit. în: nota 3.
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sau

dacă
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el tre-

buește strict mărginit la casurile anume prevăgdute de lege ? Vedi
Tom. II], p. 467, tecst şi nota 2, p. 484, teest şi nota 3, p. 510,
tecst şi nota

1, p. 615, în notă
Despre

etc. unde

casul prevădut

Art. 770 nu este aci la locul

se arată

de Art.

controversa.

770.

seu, căci el

ocupându-se de

casul când ascendentul a dat descendentului seu un imobil ca dispensă de raport, nu are în vedere un caz de raport, ci un caz de
reducţiune. De aceea, îl vom esplica la locul cuvenit. (Art. 847 urm.)

SEOȚIUNEA III.
Despre plata datoriilor și a sarcinelor moştenirei şi despre
separația de patrimonii. !)
După

despre
față

ce legiuitorul sa

împărţirea activului

ocupat

în

moştenirei,

cele

dintăi

el se

două

secţiuni

ocupă în: secţia de

despre împărţirea pasivalui. |
Pasivul cuprinde datoriile -sau obligaţiunile defunctului și sar- Ce cuprinde

cinele moştenirei (Art.
luat naştere

774, 777), adecă obligaţiunile care n'au Asii mos

de cât în urma

morțţei lui de

cujus, que ab

herede torii.—Sar-

ceperunt (|. 40. Dig. Lib. 44 Tit. 7), precum sunt cheltuelele de

“*

înmormântare și celelalte cheltueli- necesare pentru conservarea şi
lichidarea drepturilor respective ale comoştenitorilor, tot o dată
şi cheltueiele făcute cu ocasiunea punerei peceţilor, facerei inventarului, espertisărei averei ete. ?) (Art. 708, 723, 919.)
Și legatele se consideră ca o sarcină a moștenirei, însă le- Legate. Ant.
giuitorul se ocupă

despre

plata

lor, în titlul următor.

(Art.

902.)

Divisiunea creanţelor şi a datoriilor.
Legiuitorul vorbeşte în secţia de față numai despre divisiunea
1)

Deşi rubrica secțiunei

de față este intitulată în cod numai

despre rnesactitatea

plata datoriilor, ceea ce cuprinde și sarcinele moştenire (Art. 774),
totuşi ea se mai ocupă încă și despre dreptul ce creditorii MOȘ.
tenirei au de a cere separaţia de patrimonii (Art. 781 urm.) şi
despre dreptul de intervenţie la împărțeală al creditorilor moște-

nitorilor. (Art, 785.) Această rubrică, astfel cum se găsește redac-

tată în cod nu este deci esactă.
ea trebue să fie
>) Demolombe. XVII. 3. Laurent.
II. 738. Mourlon. Il. 430, nota
Trebue însă să observăm că
riilor şi că legiuitorul

acordă

De aceea, am. redactat-o astfel cum
XL 55. Arntz. II. 1575. Ducaurroy.
2. Bonachi. III. p. 320.
sarcinele se plătesc înaintea datoun privilegiu

care le au platit. (Art. 1729 $ 1 și 2.)

sau precădere

acelora

rubricei.

CODUL CIVIL.—0ARTEA UI.—TIȚ. 1.—CAP. VI.—3-a. IIL—ART. 1060.
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datoriilor (Art. 777), însă din Art. 1060 resultă că nu numai datoriile, dar și creanţele defunctului sunt de drept împărţite între
comoștenitorii sei.
10

Bunurile
puse

Divişiunea

(Art.

materiale

a împărțelei,

creanţele

pe

tre moştenitorii

când

bunurile

incor-

cât şi datoriile susceptibile de divi-

sunt din contra împărţite de drept prin

se găsește

1060.)

corporale ale defunctului sunt indivise şi remân su-

operațiune!

porale, adecă atât
siune

creanţelor.

voința legiuitorului în -

creditorului şi acei a debitorului, soluţiune

în monumentele

cele mai

care

vechi ale dreptului Roman.

!)

Moartea, creditorului are deci de efect îmbucătăţirea creanțelor sale chiar ipotecare, pentru că indivisibilitatea ipotecei (Art.
1746) nu împedecă divisiunea creanţei. *) Pănă atunci ele erau
indivisibile; de la moartea, lui însă, esistă atâte creanţe și atâţi
creditori câţi sunt moştenitori, şi fie care din ei nu poate cere
plata creanţei, după cum nu poate fi obligat la plata datoriei, de
cât pănă la concurența părței sale de moștenire, de unde resultă
următoarele consecinți :
Consecințele
19 Fie care din moştenitori poate să cedeze altuia partea, ce

die presată el are din creanţele defunctului.

litatea cre2% Debitorul defunctului se va libera plătind fie cărui din
anţelor. “moştenitori partea ce i se cuvine din creanţele moştenirei, fără
a putea însă plăti întegralitatea datoriei sale numai unuia
tenitori, pentru că creditorul nu poate să primească de

din moşcât ceea

ce i se datorește.
3 Dacă unul din moştenitorii creditorului defunct

este de-

bitor personal al debitorului moștenirei, şi dacă ambele

datorii se

1)

„Nomina inter heredes pro portionibus hereditariis ercta cita sunto.“
(L. celor

2

12 tabule, tab. 5.)—„Fa,

que în nominibus Sunt, non

re-

cipiunit divisionem ; sed îpso jure în porhiones hereditarias e lege
12 tabularum divisa sint.“ (L. 6. Cod. Lib. 3. Tit, 36.) Vedi şi L.
2. Cod. Lib. 4. Tit. 16.
Laurent. X, 213 şi XI. 46. Demolombe. XXVI. 560. Larombiere.
Oblig. IL. Art. 1221, No. 4. Mourlon. IL. 446, 60 şi 1295. Cas. Fr. D.
P. 48. 1. 49.—Dacă moștenitorul detentor al imobilului ipotecat
sau numai a unei părți din acel imobil poate fi urmărit pentru întreaga creanţă ipotecară, deşi el datoreşte numai o parte din ea,

aceasta, nu este ca debitor, ci ca detentor al imobilului (Art. 1792),
ipoteca

fiind indivisibilă. (Art.

lombe. XXVI.

1746.)

Laurent.

XVII.

407.

Demo-

560.—Deci dacă creditorul ar lăsa la o parte acțiu-

nea, ipotecară Şi ar veclama

pe calea

de acțiune personală,

el n'ar

putea să ceară de la detentorul imobilului 'de cât partea ce el este
obligat a plăti în calitatea sa de moştenitor. Mourlon. II. 1295.
Demolombe. XXVI. 560.
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sa pănă la concu-

renţa sumei datorită de dânsul. (Art. 1143.)
4% Creditorii personali a unuia din moştenitori pot să poprească în mânele debitorului moștenirei sumele ce ei au să iee de
Ja moştenitor, și să facă, prin urmare, ca aceste sumi să se plătească lor pănă la concurența sumei cuvenită din creanţele succesiunei moștenitorului, debitorul lor. *) (Art. 974 C. C. şi 455
urm. Pr. Civ.)
Divisiunea creanţelor nu le împedică de a fi cuprinse în împărţeală, şi ele vorfi cuprinse cele mai multe ori, căci Art. 741

voeşte că, la formarea şi compunerea loturilor, să se dee în fie
care parte, pe cât se poate, aceeași cantitate de mobile, de dreptură sau de creanţe de aceeaşi natură şi valoare. Naște însă întrebarea cum se va conciiia, în asemene caz, Art. 786, după care
împărțeala tuturor bunurilor, prin urmare şi a creanţelor este declarațivă de proprietate, cu Art. 1060 care divide creanţele de
drept

înainte

de

ori ce împărțeală ? Cestiunea

este

complicată

şi

a dat loc la nenumărate dificultăți. (Vedi înfră, esplic. Art. 786.)
2

Divisiunea

Datoriile defunctului
biectul
1058),

datoriilor.

(Art. 777,

care nu sunt

1060.)

indivişibile nici

prin o-

lor (Art. 1057), nici prin voinţa părţilor contractante (Art.
sunt, ca şi creanțele sale, de drept împărţite prin voinţa

legiuitorului între moștenitorii sei înainte de operaţiunea materială
a împărţelei, aşa în cât fie care moştenitor poate fi urmărit de cătră
creditorii moştenire, şi înainte de împărțeală, în proporţiune cu
partea sa ereditară. ”) (Art. 777, 1060.)
Bscepţiuni la principiul divisibilităței datoriilor între moștenitori.
Casuri în care moștenitorii sau unul din ei poi fi urmăriți
„pentru totalitatea unei datorii divisibile. (Art 1061.)
Cu toate că datoriile sunt, după cât am vădut, divisibile între
„_ moştenitorii debitorului (Art. 777, 1060), totuși Art. 1061 prevede tre; 5) casuri în care fie care moștenitor va putea fi silit
)

Comp.

Aubry et Rau. V. $ 635. Laurent. XI.

45-48.

Demolombe.

XVII. 294. Vegi și Cas. Fr. D. P. 67. 1. 196 și D.P. 64. 1. 477.

2) Moştenitorul care ar fi creditorul personal al creditorului defunctulului, va putea, când va fi apucat pentru partea sa de datorie, să
opue

compensaţia,

dacă,

bine îuţiles,

ambele

creanţe

sunt

com-

pensabile. (Art. 1143 urm.) Vedi supra, p. 548, 549.
3)

Art. 1221 din codul francez mai admite încă două escepţiuni la
principiul divisiunei datoriilor între moştenitori, escepţiuni care cu

drept cuvânt Sau eliminat atât în tecstul nostru (1061)

cât şi în

Art. 1205 din codul Italian. Vedi la titlul obligaţiilor esplic. Art. 1061.

Combinarea
Art. 786

cu

Art. 1060.

Cat

Ex

CODUL CIVIL.—OARTEA NL

TIT, 1.—CAP. VI.—S-a TU.
-— ART. 1061,

a plăti datoriile peste partea sa ereditară, şi anume: 10 când această datorie are de obiect un corp cert şi determinat nu numai
în specie, dar și în individualitatea sa, în ipso individuo, şi când
acest corp a cădut prin efectul împărțelei în partea unuia din
moștenitori, puţin importă causa în virtutea căreia defunctul datorea acest corp; 20 când titlul constitutiv al datoriei sau un.

titlu posterior, fie
nează

numai

el o convenţiune!) ori un

pe unul

sau

pe

mai

mulţi

din

testamenţ, însărcimoştenitori

cu esecu-

“tarea întregei obligaţiuni, în care caz, moştenitorul care a plătit |
întreaga datorie va avea recurs în contra celorlalți comoştenitori, ca şi în casul întăi, pentru a'i face să -restitue ceea ce el
a plătit peste partea sa ereditară
;2) 30 când resultă sau din natura, obligațiunei, sau din acea a lucrului ce ea are de obiect, sau
din scopul ce părțile 'şi au propus prin contract că ele au avut,
intențiunea 'ca datoria

să-nu

poată

fi plătită în parte.

In

aceste

casuri, fie care din moştenitorii debitori poate fi urmărit şi trebue
să fie condamnat pentru datoria întreagă, 3) remănendu
recurs în
contra celorlalți.
|
Această disposiţie întunecoasă estrasă tecstual din Pothier
(Oblig. 315 urm.) cuprinde toate casurile în care intenţia părţilor
a fost ca obligațiunea să nu poată fi plătită în parte. Dumoulin numea obligaţia, în asemene caz, individuum solutione tantum.
Datoria

se va mai

plăti încă

de moştenitor

peste

partea sa

1) Demolombe. XXVI. 571,572. Mareade. IV. 641. Mourlon. Il. 1298. Lavombiere. Oblig. IL. Art. 1221, No. 21. C. Douai.
La Romani, din contra, stipulațiunea prin

care

D. P. 51. 2. 133.—
debitorul convenea cu

creditorul că numai unul din moștenitori să fie însărcinat cu plata
datoriilor era inutilă. (L. 56 $ 1. Dig. Lib. 45. Tit. 1:) Se putea
însă însărcina prin testamant pe unui din moștenitori cu plata întregei datorii, sub condițiune ca legitima acestuia să remâe intactă.

(.20 $ 5. Die. Lib. 10. Tit. 2)
2) Nu trebue să contfundăm casul în care unul din moștenitori ar fi
fost însărcinat să esecute obligațiunea cu casul în care el ar fi
fost însărcinat, cu însuși obligațiunea, căci, în casul întăi, el plătind
şi partea celorlalți moştenitori, trebue să aibă recurs în contra
| lor, pe când în casul de al doile, adecă când este însărcinat cu însuşi
obligaţia, el, plătind'o, nu face de cât să'şi achite o datorie, şi prin
urmare,

are nici un: recurs în contra

comoştenitorilor sei, Larom-

biere. Oblig. IL. Art. 1221, No. 22. Duranton. XI. 292. Aubry et Rau. III.
$ 301, nota 34:—Unul din moștenitori w'ar putea să fie însărcinat
cu însuși obligația prin convenție, ci numai prin testamenţ. Demolombe. XXVI. 571. Mourlon. H. 1298. Laurent. XVII. 416.
5) In acest caz, ca și în acel prevădut de punctul al 2-le desub Aust.
1061, moștenitorul urmărit pentru întreaga datorie nu poate să,
“ pue în causă pe comoștenitorii şei pentru a face să se dividă
condamnaţiunea. El va trebui deci să plătească toată suma, şi apoi

„să esercite recursul seu contra, comoștenitorilor pentru care a plătit.
Aubry et Rau. III. S: 301, nota 35 Și 4, — Contră. Duranton..XI. 297.

*

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 777.

551

ereditară, când ea este solidară (Art. 1039 urm.) sau indivisibilă
(Art.

1062,

1063,

1065) și ipotecară (Art. 778

şi 1792.)

Despre plata datoriilor şi a sareinelor moştenirei
contribuirea la datorii.

şi despre

Art. 774 prevede că comoştenitorii contrifuesc la plata da- Deosehire
toriilor şi a sarcinelor succesiunei, fie care în proporțiune cu par- datorie și

"tea sa ereditară, ear Art. 777

prevede

că

comoştenitorii plătesc sonteibuirea

datoriile şi sarcinele moștenirei, fie care în proporţiune cu partea. sa de succesiune. La prima vedere sar părea că aceste două
tecste se repetă unul pe altul, şi că unul din ete ar fi deprisos.

ast. 774,
777.

Cu toate aceste, ambele tecste își au raţiunea lor de a fi, pentru
că Art. 777 are în vedere obligațiunea de a plăti datoriile, ear
Art. 774 contribuțiunea la datorii. Plata datoriilor este privitoare
la raporturile

dintre

moştenitori cu

creditorii

succesiunei, pe când

contribuțiunea regulează relaţiunile dintre moștenitori între ei.
|
Această, distincțiune nu este lipsită de interes, căcă creditorii Interesul disdefunctului putend, în unele casuri, să urmărească pe moștenitori tinețiuei.
pentru

întreaga

datorie,

de

esemplu,

nedivisibilitate a obligaţiunei (Art.

în

caz de

1039 urm.

solidaritate

1061,

1063

sau

urm.)

şi în caz când datoria este ipotecară (Art. 778), moştenitorii care
au plătit peste partea lor contributurie au recurs contra celorlalți
comoştenitori pentru a face ca fie care să contribuească la plata
sarcinelor

şi a datoriilor

în proporțiune

cu partea ce i se cuvine

din activul moştenirei. 1)
Așa dar, Art. 777 este relativ la raporturile dintre moştenitoră şi creditorii moştenirei, ear Art, 774 la raporturile dintre
moștenitori între ei,
Despre plata datoriilor şi a sarcinelor moștenirei.— Raporturile

dintre moştenitori şi creditorii moştenirei.
„Art, '717.—oeredii plătesc datoriile şi sarcinele succesiunei, fie care
- în proporţiune cu partea sa ereditară, (Art. 316, 774:urm. 893, s96, 897,
902,

909, 934,

1060,

1061,

1387,

1729

C.C.

Art. 873.0. F

Toţi moştenitorii universală, regulați sau neregulaţi, fie chiar
sub beneficii de inventar, *) vină ek la moştenire jure proprio sau
i

Laurent, XI 62 și Ante-proiect. UL p. 618. Mourlon. Il. 430. Marcad. II. 378. Arntz. EH. 1574. Demante. III. 204. Aubryet Rau.
V..$ 635 bis, p. 348; —Vedi însă Demoiombe (XVII. 11 urm.), după
care această distincţiune n'ar mai avea astădi nici o însemnătate.

>) Beneficiul de inventar nu face deci nici un obstacol la divisiunea Deosebire
datoriilor (Ant. 777 şi 1060) între moştenitorii debitorului și modul între moste„de acceptare al moşienireă

nu schimbă

întru

nimic

partea de da- . peticiar şi
avel pur Şi
simplu,

-
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jure vepresentationis, *) plătesc
fie care

în proporţiune

datoriile şi

sarcinele

moștenirei,

cu partea sa ereditară, pro portionibus he-

„veditariis, după cum se esprimă legea 1, Cod. Lib. 4. Tit. 2, sau
în proporaione della loro quota, după cum se esprimă Art. 1029
din codul Italian, ear nu pentru partea și porțiunea lor virilă,
după cum inesact se esprimă tecstul corespundător francez. Art.

„1067 din codul Calimach esprimă aceeaşi idee când dice că fie
care moştenitor plăteşte personalicește datoriile mortului după a-

nalogia părței sale.
Această regulă se aplică nu numai la casul când moştenitorii succed pe capete sau pe tulpină, dar chiar şi la ipotesa când
unul din moştenitori a transmis altora prin moarte partea sa de
moștenire, 2) (Art. 692.)
Insolvabilitatea unuia sau altuia din moştenitori nu aduce
nici o modificare acestui princip, aşa încât, cu toate că unii Qin
torii pe care moștenitorul este ţinuta o plăti. Esistă însă o deosebire
însemnată între moştenitorii care au primit moştenirea sub benefici de inventar şi acei care au primit-o pur și simplu, căci, pe
când cei dintăi nu sunt ţinuţi de cât pănăla concurența bunurilor
primite, infra vives emolumenti (Art. 713), cei de al doile plătesc
din contra toate datoriile ultra vires, adecă în infinit, şi peste fo„losul ce ei trag din moștenire. Astfel, dacă presupunem că eu am
murit lăsând doi copii și o avere de 24,000 lei, ear 12.000 lei da-.

torii, copilul care a primit moştenirea sub beneficii de inventar
nu va plăti de cât 6000 lei, pentru că aceasta este partea sa de
moștenire, pe când copilul care a primit moștenirea pur și simplu
va putea, fi urmărit de creditorii mei pentru întreaga, datorie de
12,000 lei, tără ca el să fie responsabil de perderea suferită de
creditor prin acceptarea, beneficiară care mărginește la. 6000 lei
obligațiunea celuilalt copil. Mourlon. II. 442. Laurent. X. 93. XI.
64. Demolombe. XV. 169, 170. Vedi şi autorităţile citate pro şi contra
supră, p. 389, nota 2. Curtea din Caen hotărise contrariul, însă această decisie a fost casată. (D. P. 57. 1. 295.)

5) Astfel, dacă presupunem

că defunctul a lăsat ca moștenitori doi

frați și patru nepoți care vin la succesiune ca representanţii unui

alt frate mort înaintea lui de cujus, fie care

din

cei doi frați în

" viaţă luând a treia parte din moştenire va plăti a treia parte din
datorii, ear fie care din -cei patru nepoți neluând de cât a patra

parte din treimea moștenirei vor plăti din datorii o pătrime din
acea, treime, adecă fie care câte '/,,, Demolombe; XVII. 25. Laurent.
XI. 64. Toullier D. II (partea II) 514. Duranton. VII. 427. Mass6Verg€. II. p. 426, nota 3. Chabot. Art. 873, No. 4. Aubry et Rau.

V. $ 636, p. 353.

2) Arntz. IL. 1576. Aubry et Rau. V. $ 636, p. 353. Mass6-Vergc. Il.
p. 427, tecst și nota 5.
Şi moştenitorul care s'a făcut culpabil de fraudă sau de rea credință
(Art. 703) va plăti partea lui din datoriile defunctului, cu toate că
el nu poate lua nici o parte din obiectele dosite. Vedi supră, p.
371, unde se arată controversa.
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ei ar fi devenit insolvabili fie înainte, fie după deschiderea succesiunei, comoştenitorii solvabilă nu vor putea fi urmăriţi de cât penlor ereditară.

partea

tru

Acesta

este

unul

inconvenientele

din

principiului proclamat de Art. 1060. (Vegi însă Art. 779 și 1053
$ 2.) Creditoriă care ar îi voita nu perde o parte din creanţa lor
prin insolvabilitatea unuia din moștenitori n'aveau de cât să fie mai
diligenţi şi să ceară punerea peceţilor (Art. 731, 732), precum și
separaţia de patrimonii. !) (Art. 781.)
Din cele mai sus espuse, precum şi din natura declarativă
de drepturi a hotărirelor judecătorești resultă că, de câte ori mai
multe persoane vor fi condamnate prin aceeaşi hotărîre în calitate
de comoşteniţori, fie care din aceste persoane nu va putea fi obli-

gată în puterea acestei condamnaţiuni

de

proporţiune

cât în

cu

partea sa ereditară. 2)

Principiul că fie care moştenitor nu poate fi urmărit de cătră
creditorii moştenitori de cât în proporțiune cu partea sa ereditară
suferă escepţiune : 1% când datoria este solidară (Art. 1039 urm.)
sau indivisibilă (Art. 1062, 1063, 1065); 20 când datoria e divisibilă însă e de natura acelor despre care se ocupă Art. 1061
(vedi supră, p. 549 urm.); 30 când ea este ipotecară.î) (Vegi
"înfră, esplie. Art. 778, p. 556 urm.)

Ș

Toţi moștenitorii universală regulați sau neregulaţi, după cum Legatanii și

vădut

am

mai sus,

plătesc

datoriile

defunctului.

Legatarii

univer- cu titlul uni-

Art.
sali şi cu titlul universal (unei fracțiuni de moştenire) sunt supuşi L versal.
775, 893,
896.

5

Laurent. XI. 64. Demolombe. XVII. 22. Mourlon.ÎI. 441. Aubry et
Rau. V. $ 636, p. 353. Mass6-Verg6. IL. p. 427, nota 8. Pothier. 0blig. 310. 'Tonllier. D. II (partea II) 532. Duranton. VII. 444.
Chabot.

Art. 873, No.

6. Vedii şi Curtea

din Pau.

D. P.61.

2.9.

>) Aubry et Rau. V. $ 636, p. 353. Masse-Verge. Il. p. 430. Curtea
Colmar. Râpert. Dalloz. Succes. 1391, nota 2.— Dacă unul din comoştenitori este creditorul moştenirei, creanţa sa se va stânge prin
confusie numai în parte pentru suma ce'şi datorește el însuși (Art.

1154), putând cere restul de la ceilalți comoştenitori, Chabot. Art.

873, No. 20. Laurent. XI. 64, in fine. Aubry et Rau. V. $ 636, loco,
cit. Mass6-Vergă, IL. $ 405, loco cit.
:
*
5) Art. 872 din codul francez şi 1029 din codul Italian corespundători cu ul nostru 777 preved anume că moștenitorii plătesc datoriile şi sarcinele moştenirei personal în proporţiune cu partea lor,
ear ipotecar pentru tot, după cum se esprimă și la noi Art.
893 şi 896 în privința legatarilor. Deşi aceste cuvinte se văd eliminate în Art. 777, totuşi nu mai remâne nici o îndoeală că moștenitorul în a cărui lot a cădut imobilul ipotecat va putea fi urmărit pentru întreaga ipotecă (Art. 1792), deşi el nu datorește de
cât o parte din ea, pentru că ipoteca este indivisibilă (vedi supră, p. 548, nota 2), remănândui bine înţăles recurs în contra celorlalți.
(Vegi esplic. Art. 778.) Comp. şi Art. 1068 din codul Calimach,
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CODUL CIVIL.—CARTEA II.—TIT. 1.—0AP. VI.—S-a II1.—ART, 777.
acestei obligaţiuni prin aplicaţiunea principiului

că datoriile

sunt

o

singulari. Art,

775, 909.

sarcină a universalităţei bunurilor. 1) (Art. 775, 893, 896.)
Legatarii. particulari sau singulari, adecă a unvi obiect a;
.
.

Donatari.
Art 994.

toriile şi sarcinele moştenirei, pentru că aceste sarcini nu lovesc
cutare sau cutare bun determinat, ci toată averea defunctului şi
universalitatea bunurilor lui. 2) (Art. 775, 909.)
Cât pentru donatarii universali și cu titlul uuiversal, legea
.
„ue
a

„Legatarii

nume

nui

determinat

supune

(Art. 899

la plata

urm.)

datoriilor

nu plătesc

de cât în mod

Aşa dar, numai moștenitorii universali

rege on

datoriilor, fie că ei sunt regulați

nici

:

o parte

din da-

implicit. (Art. 934.)

sunt obligaţi la plata

sau

neregulaţi. 2)

că

moștenitorii.

Naște însă întrebarea : care este întinderea acestei obligaţiuni?

neregulați În Francia,

se decide

în genere

regulați

singuri

„plătesc dato-plătesc datoriile moștenirei ultra vircs, ear că acei neregulaţi nu
vives, dacă le plățesc

„

de cât pănă la concurenţa

activului ereditar, chiar dacă

nau primit p'au recurs la beneficiul de inveatar.*) Pentru a se face această
moştenirea
., .
.
aa:
.
pi.
o

sub beneficii distincţiune

între

moştenitorii

regulaţi

şi

le inventar voacă, pe de o parte, Art. 124 (al “nostru

acei

neregulați

653),

>

se

.

in-

după care

toţi

tenitorii neregulați nu sunt moştenitori (P£ritiers), ci succed

nu-

la codul fran-moștenitorii legitimi având sezina au obligaţiunea de a plăti toate
cez.
sareinele moştenirei, ear pe de altă parte, împrejurarea că Moş-

mai bunurilor, de unde
functului.

Ambele

resultă că ei nu

aceste argumente

continuă

persoana de-

lipsesc în legislaţiunea noastră.

In adevăr, trebue să observăm 1“ că, la noi, na toţi moștenitori!
au sezina, ci numai ascendenţii și descendenţii (Art. 653), în cât

Ă

Locul unde .

ar trebui a-

e

!)

Deşi

Art.

775

relativ la contribuirea

la datorii din

partea legata-

„rilor unei fracțiuni de moștenire (cu titlul universal) se vede aşedatîn secțiunea
de față, totuși noi îl vom esplica în titlul următor, lângă Art. 893 şi 896, unde e locul seu firesc. Comp. Marcad6.
IN. 373, a înihio.
|
.

2)

Dacă

însă imobilul

legat ar fi supus unei ipoteci, legatarul singular

ar fi obligat a plăti datoria ca detentor al imobilului, remănânduii
însă bine înțăles recurs în contra celorlalţi. Mareade. III. 374.
5) In puterea acestui prineip, Casaţia Română a decis că Statul ca
succesor al averilor monăstirești (L. secularisăvei din 17 dechembrie 1863) .trebue să iee asupra'şi obligațiunea de a plăti datoriile
contractate de superiorii lor privitoare la: întreţinerea. schiturilor,
(Bulet. Cas. S-a I, pe 1878, p. 327.)
N
_%) Aubry et Rau. V. $ 639, p. 383, nota 24. Laurent. XI. 58 urm.
Demante. III. 24 bis, IV. Duranton. VI. 290. Mavead6. III. 49.
Succesibilul apucat la plata datoriilor autorului. seu trebue să do„Vedească că a renunţat la moştenirea lui dacă voeşte să scape de
“această plată, Se interventește deci ordinea probaţiunei când instanțele judecătoreşti apără pe un copil de datoriile părintelui seu,
sub cuvânt

că

relamantul

nu

dovedeşte

acceptațiunea

succesiunei.

Cas. Row. Dreptul pe 1885, No. 35.—Vedi însă Cas. Rom. Bulet.
“S-a 1 pe 1882, p. 1055, ultimul conşiderent.
a
.

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 777.

|

după teoria franceză, numai aceştia ar representa persoana
funetului, ceea ce este inadmisibil; 20 obligaţia de a plăti
- toriile şi sarcinele moștenire nu este legată cu sezina (comp.
653 modificat în “această privință de la tecstul francez); 3%
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dedaArt.
moş-

tenitorii neregulați nu succed numai la bunuri, ca în Francia, ci
sunt nişte moștenitori adevăraţi în puterea cuvântului, de unde
resultă că, la noi, toţi moştenitorii, fie ci regulaţi sau neregulaţi,
vor plăti datoriile şi sareinele moștenirei ulră vires, se înțălege
în proporţiune cu partea lor ereditară, dacă ei n'au primit moştenirea sub beneficiii de inventar.
Dacă această părere a găsit partisani în Francia, !) ea este
cu atât mai admisibilă la not, unde, pe lângă cele mai sus espuse

avem și Art. 897 (care nu esistă în codul francez) unde se prevede că legatarul universal sau cu titlul universal care va primi
a intra în posesiunea bunurilor fără inventar va fi obligat a plăti

toată dătoriile succesiunei, chiar dacă ele ar fi mai mari de. căt
averea lăsată de testator. In adevăr, dacă legatarii plătesc datoriile
ultră

vires,

nu văd

pentru

ce aceeaşi

obligaţie

n'ar

apăsaşi a-

supra moştenitorilor neregulaţi. Această soluţiune este mult mai
logică de cât acea admisă în Francia, pentru că este just ca cel
ce moşteneşte o parte

din avere

să plătească

și partea

corespun-

dătoare din datorii, puţin importă dacă el are sau nu sezina. Moştenitorul, fie chiarşi neregulat, care va voi să nu plătească datoriile de cât pănă la concurenţa activului ereditar, va trebui deci
neapărat să primească moştenirea sub beneficii de inventar. 2).

„Cât

pentru adoptător şi descendenţii sei, în favoarea cărora le- Adoptătorul

giuitorul

a creat

prin

Art.

316

un drept

de reîntoarcere a bunu- Veni sei nu

rilor provenite de la adoptător ce se găsăsc încă în natură la plitese da

moartea adoptatului, atunci când acest din urmă n'a lăsat deS-tatului ultracendenţi legitimi, legitimaţi şi chiar: naturali, dacă acel adoptat vires- Art,
era o femee (Art. 652, 617), ei nu vor plăti datoriile adoptatului &ltră vires emolmenti, ci numai pănă la concurenţa bunurilor
primite de dânşii înapoi, în cât adoptătorul
'sau descendenții sei
nau nici un inter es a primi moștenirea adoptatului sub beneficiii de inventar. 5)
DB. Vedi în acest sens Arntz. UL 1601 urm. -Belost- Jolimont asupra lut
Chabot. Art. 773, observ. 5. Demolombe. XIII. 160.
2)

Vedi

Bonachi. TIE. p. 328

urm.

şi supră,

p. 224; nota

nota 2.—Această soluţiune- era admisă. şi ia Romani

1 și p. 231, Dreptul Ro-

(L. 8. Pr. Dig, man şi drep-

Lib. 29. Tit. 2;—L. 10 şi 22 $ 12 şi 14, Cod. Lib. 6. Tit. vechi.
30.) Numai soldaţii aveau privilegiul de a nu fi obligaţi de cât
până la concurenţa bunurilor moștenirei. (L, 22.:Pr şi $ 15. Cod.
lib. 6. Tit. 30.) Vegi şiș supră, p. 373, nota 5, p. 231, nota 3
şi p. 224,

3

nota

1, Comp. Art. 701,

1037,

1046,

1047

și 1050

Ş ul-

tim. din codul Calimach şi Art. 976 din Ante- -proieetul de revisuire,.
Vegi Tom. I, partea II, p. 364, unde se arată controversa,
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

IIN.—TIT.

1.—CAP,

VI.—S-a

1IL.—ART,

774, 778.

Despre contribuțiunea la datorii. Raportul comoștenitorilor între ej.
Art. 774.—Coeredii contribuesc la plata datoriilor şi sarcinelor succesiunei, fie care în proporțiune cu ce iea (sau mai bine dis, în proporfiune cu parlea sa ereditară.) (Art. 316, 552, 775, 177 urm. 893, 896,
897,

902,

909,

934,

1060,

1061,

1729

C. C. Art.

870

C. Fr.)

Plata datoriilor despre care se ocupă Art. 777 este,
după cât am văgut (supră, p. 551) privitoare la raporturile dintre moștenitori cu creditorii succesiunei, pe când contribuțiunea
despre care se ocupă Art. 774 regulează relaţiunile moștenitorilor dintre

ei.

Moștenitorii universali, fie ei regulaţi
supră, p. 551) contribuese între eila plata
lor ?) moştenirei, în proporţiune cu partea
proporţie cu ceea ce ei ieii în calitatea lor
universal (Art. 552, 774, 775, 777, 893,
resulţă
Invoiri între
comoştenitori
pentru contribuirea, la,

datorii.

că partea

contributorie

a fie cărui

cu partea sa obligatorie. (Art. 777.)
Moștenitorii pot însă să deroage
Ant.

774,

putend

să facă

sau . neregulaţi (vedi
datoriilor şi a sarcinelor ereditară, adecă în
de moştenitori cu titlul
896, 1060), de unde
moştenitor

la principiul

între ei, în privinţa

este

egală

statornicit de

datoriilor, ori ce în-

voeli ar crede de cuviință. Remâne însă bine înțăles că aceste
învoeli nu'şi vor produce efectele lor de cât între părţile contractante (Art. 969), neputând fi opuse creditorilor. 3)
Despre recursul ce are moştenitorul eare a plătit o datorie pe
care nu trebuea de loc s'o plătească sau care a plătit-o
peste partea sa contributorie.
Ă

1

Datorii ipotecare, solidare sau indivisibile.

Art. 778.—Coeredele
de

tecst.

1) Moştenitorul care ar avea două
vevsal și de legatar,

fiind

dispensă de raport (Art.

că

titlul

calităţi,
defunctul

universal £)

acea de
i-ar fi

care, din

moștenitor uni-

lăsat un

legat cu

cu ceea

ce el iea,

751, 846), nu va contribui la plata dato-

riilor și a sarcinelor moştenirei,

în proporțiune

ci trebuea dis că el va contribui în proporţiune cu ceea ce e] iea
în calitatea sa de moştenitor universal, sau în proporțiune

cu par-

tea sa ereditari, după cum se esprimă Art. 777 şi 1060, pro portionebus

hereditariis. |. 1. Cod. Lib. 4. Tit. 2.) Astfel se esprimă şi Art. 1027
din codul

Italian,

în proporzione

della loro quota

ereditarie.

Comp.

Mourlon. I[..437. Arntz. Il. 1587. Laurent. XI. 77. Duranton. VII.
425. Demolombe. XVII. 17-19.
w
îti,

Inesactitate

sau succesorul cu

In cât priveşte

deosebirea între datorii şi sarcine, vedi supră, p. 547.

5) Laurent. XI. 77. Demolombe. XVII. 9. Mourlon. IL. 446. Chabot.
Ant. 870, No. 6. Trib. Covurlui, sub preşed. d-lui V. Macri. Dreptul pe 1885, No. 43. „Driturile creditorilor mortului, dice Art. 1072
din codul

Calimach,

nu se micşurează

prin

tocmele

ce

poate

din

întâmplare s'au făcut între moștenitori pentru chipul plăţei datoviilor aceluia.“ .
|
1) Prin coerede se înțălege aici moștenitorii legitimi, ear prin succe-

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 778, 779.
causa, ipotecei, a plătit din datoria comună mai
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mult de cât partea sa,

are recurs în contra celorlalţi coeredi sau succesori cu titlul universal
numai pentru partea ce fie care din ei era obligat a plăti, chiar când

coeredele ce a desfăcut (adecă plătit) datoria ar fi fost subrogat în drepturile creditorilor. Coeredele însă ce a acceptat succesiunea sub beneficiă de inventar conservă facultatea de a cere plata creanţelor, ca ori
ce alt creditor al suceesiunei. (Art. 704 urm. 713, 774 urm. 777, 893, 896,
1053, 1107 $ 1, 1108, 1674, 1737 $ 3,1741,1791 urm. C. C. Art. 875 C. Er.)

Art. 779.—Când unul din coeredi sau succesori cu titlu universal este
insolvabil, partea, lui din datoria ipotecară se împarte între toți ceilalți
în proporţinne cu ce iea fie care din succesiune.
urm. 1398 C. C. Art. 876 C. Fr.)

Ori

ce detentor

al unui

imobil

ipotecat

(Art.

778,

788,

este

obligat

-

1053

a achita

întreaga datorie, remănându'i însă facultatea, când el nu este obligat personal, de a lăsa imobilul creditorului spre al vinde. Aceasta fiind un princip general și absolut care resultă din Art.
1792, legiuitorul nostru -n'a mai dis şi nu avea: nevoe de a mai
dice in Art. 777 că moşienitorul este obligat la toată datoria
când el deţine un imobil ipotecat.!)
De câte ori însă o datorie de moştenire a fost plătită în
totul sau în parte de cătră o persoană care nu trebuea so plătească de loc, sau care trebuea so achite pentru o parte mai mică

de cât acea pe care a plătit-o în realitate, de atâte ori acea persoană va avea un recurs contra acelora in contul cărora ea a
fost plătită. Care este întinderea acestui recurs în privința moştenitorului ce a plătit datoria comună
întrebare respunde Art. 778.

peste

partea sa?

ipotecei

deţinut

La

acestă

In basa acestui test, moștenitorul universal, care din causa
inscrisă

asupra

imobilului

de

densui,

sori cu titlul universal se înţălege moştenitorii
tarii şi legatarii universali

ori cu titlul

universal.

sau

neregulaţi,
(Art.

din
dona-

893, 896.)

In loc de coeredă și succesoriicu titlul uninersal trebuea dis pur
şi simplu moștenitorii universală,
:) Comp. Art. 893 şi 896 unde se prevede anume că legatarul universal

şi acel cu titlul universal

sunt obligaţi ipotecar

pentru

tot,

(Comp. și Art. 902.) Vedi şi supră, p. 553, nota 3.
Art. 874

din codul francez mai prevede

încă că legatarul singu-

Eliminarea

lar sau particular (Art. 899 urm.) care a plătit datoria ce greva imo- Art. 874 fr.

bilul legat remâne subrogat în drepturile creditorului: contra moș-

din codul

tenitorilor

Aplicarea

nostru,

universali.

şi în adevăr,

Acest articol a fost eliminat de
el este

de prisos,

căci legatarul particular ne- dreptului co-

fiind obligat nici a

plăti

datoriile

plata lor (Art,

909),

el a plătit datoria

775,

legiuitorul

moștenirei, nici a

contribui la

altuia (adecă
a moşte-

nitorilor universali) şi prin urmare este subrogat îpso jure în drepturile creditorului

în basa

Art.

1108.

De aceea,

Art.

8374 se vede

eliminat și în codul Italian. Recursul legatarului particular se va
judeca deci. după dreptul comun, Art. 778 nefiind aplicabil în privința lui. Vedi înfră p. 560.
.

mun.

o

CODUL

CIVII,.—CARTEA

UI.—ŢIT.

1.—0AP. VI, —S-a IN. —ART.

778, 779.

causa indivisibilităţei ori a solidarităței datoriei 1) a plătit din datoria comună mai mult de cât partea sa, are recurs, pentru partea
ce a plătit. peste ceea ce era dator, contra celorlalţi comoștenitoră
sau

legatari

universală ori cu titlu

universal, pentru a cere de la a-

ceştia partea lor contributorie. (Art. 774, 775, 893, 896.)
EI nu va avea însă acest recurs in contra moștenitorilor

u-

niversali, de

€i,

cât. pentru

partea

contributorie a fie căruia

din

chiar dacă ar fi stipulat o subrogaţie convenţională. Cu alte cuvinte, subrogaţia convenţională nu poate să deie moștenitorului
care a făcut plata

mai

multe

drepturi

de cât

subrogaţia

legală.

Aceasta, este ințălesul cuvintelor din Art. 778: chiur când coeredele care ar fi desfăcut datoria ar fi fost subrogat în drepturile
creditorilor.
Din aceste cuvinte n'ar trebui deci să deducem că
comoștenitorul care a plătit mai mult de cât era dator nu este
subrogat de drept in locul creditorului achitat, căci, pe de o parte,
el plătind datoria. comoştenitorilor sei, are dreptul de a cere acei
bani de la fie care comoştenitor ca un negotiorum gestor (Art.
987 urm.) prin o acțiune personală numită in specie acțiune în
garanție, pentru care el are un privilegii asupra tuturor imobilelor
moştenirei

(Art,

1737

$ 3,

1741),

ear

pe

de

alta, el

este

de

drept subrogat in locul creditorului achitat (Art. 1108 $ 2 şi3),
cu deosebire numai

că, în loc

de a putea cere

de

lu unul intreaga

datorie, ca şi creditorul primitiv, el trebue să împartă atât

Art, 1053.

unea

personală

chiar

dacă

cât

și acea

indivisibilitatea

ipotecară

recursului

asupra

ar fi

tuturor

anume

acţi-

debitorilor,

prevădută

în

subrogațiunea convențională. 2) Aceeaşi soluţiune este aplicabilă și codebitorului solidar care
ar fi plătit întreaga datorie, căci deşi el e subrogat în dreptuvile creditorului achitat, (Ant. 1108 $ 3), totuși el nu poate cere
de la creditorii sei de cât numai de ia fie care partea sa. (Art.
1053 $1.)
1) In adevăr, deşi legiuitorul nu se ocupă de cât de casul
toria este ipotecară, totuşi nu mai remâne
cursul moștenitorului se va regula conform

surile în care el ar fi fost silit a plăti peste
torie, prin urmare, şi în casurile

când da-

nici o îndoeală că reArt. 778 în toate ca-

partea sa

contribu-

escepţionale de indivisibilitate so-

lutione tantum prevădute de Art. 1061. (Vedi supră, p. 550, 551.)
Ubi eadem ratio, îbi idem jus. Demolombe. XVII. 86. Laurent. XI.
80,

în fine.

Arntz,

II. 1588. Boileux.

III. p. 366.

Mass6-Verge.

II.

p. 433. Marcad6. IL 387. Aubry et Rau. V $ 637, nota 2. De- mante. IL. 216 bis, IV. Durânton. VII. 451.
2) Demolombe. XVII. 79 şi 82. Laurent. XI. 81. Arntz. II. 1589. Mourlon. Îl. 449.

Mareadă.

III. 386.

țiune este admisibilă în casul

Ducaurroy. Îl. 755.—Aceeaşi

când

moștenitorul

solu-

ar fi cumpărat

creanța ipotecară, în loc de a o plăti, căci altfel el ar putea eluda
legea cu cea mai mare ușurință. Arntz, loco cit, Demol. XVII.83. Ducaurroy. 1[.755. Aubry et Bau. V. $ 637, nota 4,în fite. Durant. VII. 449.

DESPRE

SUCCESIUNI.—ART.

778, 719.

Subrogaţiunea având loc de drept în toate casurile, în puterea legei (Art. 1108 $ 3), ea poate să fie . esercitată de cătră
moștenitorul care a plătit peste partea sa atât prin acţiunea personală, cât şi prin acţiunea ipotecară, dacă ceilalți moştenitori po-

sedă imobile ipotecate pentru aceeași datorie. Acţiunea personală
se divide de drept, în virtutea principiilor generale, ear acţiunea
ipotecară se divide prin derogare la principiile generale ale subrogațiunei. (Arntz. II. 1589.)
Astfel, moștenitorul care a plătit toată datoria ipotecară, nu
va

putea,

deşi subrogat

creditorului

ipotecar,

după

cum

putea

a-

cest creditor, să ceară întreaga datorie de la comoştenitorul care
are în lotul seu un imobil ipotecat pentru aceeași datorie, ci va
trebui să dividă acţiunea în contra tuturor comoştenitorilor. Această

derogare

la principiile

generale

ale subrogaţiei

şi

ale in-

divisibilităței ipotecei are de scop înlăturarea recursurilor mutuale
din partea moștenitorilor, unora în contra altora, ei considerându-se
ca niște asociaţi cărora li se aplică Art. 1053.
Apoi, trebue să mai observăm că dacă moştenitorul care a
plătit întreaga

datorie

ar fi fost în drept

a cere

de

la unul

din

comoştenitorii sei o sumă superioară părței sale contributorie,
acel comoștenitor ar fi fost. evins pentru o parte din lotul seu de
însuşi acela care este garantul seu pentru casul de evicțiune (Art.
788), ceea ce ar fi fost contrar principiului că nu putem evinge

pe acela pe care trebue să'l garantăm pentru evicțiune: (Juem de
evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio. '>)
Aplicarea,
Art. 778 va fi aplicabil şi comoștenitorul care a plătit în- Art.
778 la
“treaga datorie ipotecară nu va putea s'0 urmărească în solidum comoștenitorul creditor
contra celorlalți comoştenitori detentori de imobile ipotecate chiar in: ipotecar
sau
casul când el ar fi personal creditor ipotecar al. defunctului sau
legatar. particular cu dispensă. de raport a unui imobil ipotecat, ?

legatar
particular al
defunctului.

căci, moștenitorul fiind şi de astă daţă garantul comoștenitorilor Conroversă.
sei pentru evicțiune, el ar evinge pe detentorul imobilului ipotecat
de la care ar cere o sumă mai mare de cât partea sa contributorie, 2)
|

1) Vedi Mourlon. II. 450. Demolombe. XVII. 80. Arntz. Il. 1589. Marcad€. III. 386. Ducaurroy. Il. 755.
2) Mourlon. IL. 451. Demolombe. XVII. 81. Demante. II. 216 bis 1
şi III. Mareadâ. UL. 388. Ducaurroy. IL. 755. Comp. Art. 1069,
1070 Cod. Calimach.—Contră. Laurent. XI. 82. Toullier. D. Il. (partea Il) 558, nota 1, care susținuse mai întăi prima opinie. Chabot,
şi Belost- Jolimont asupra Art. 875. Aubry et Rau. V. $637,p.361,
care în ediţia a patra (nota 1)

susţine

celaltă

părere,

admisă

şi

de noi. Mass6-Verge. II. p. 432, nota 3 și p. 434, nota 7. Acest
sistem se vede formal admis prin Art. 1030 (in fine) din codul Italian. In această părere, se susține că comoştenitorul creditor ipotecar al defunctului sau Jegatar al unui imobil ipotecat care ar fi
plătit întreaga datorie, va putea s'o ceară toată de la moșteni-

560
Escepţiune la
- Art. 778în favoarea moştenitorului beneficiar,

CODUL

CIVIL.—CARTEA IN.—TIT. 1.—0AP. VI.—S-a IIL—ART. 778, 779,

Regula Art. 778, în puterea căreia moștenitorul care a plătit
toată datoria nu poate să'şi esercite recursul în contra comoştenitorilor sei de cât pănă la partea contributorie a fie căruia din
ei sufere escepțiune în privinţa moștenitorului beneficiar care poate

esercita, recursul seu în solidum numai contra unui din moștenitoră, conform dreptului comun (Art. 713 şi 1108 $ 4), după ce
va deduce

mai

întăi partea

pe

care

trebue

s'o plătească

el.

Această soluţie nu se va aplica însă de cât atunci când moștenitorul

beneficiar

va

fi plătit

din banii

sei proprii

a moștenirei. (Art. 1108 $ 4.) Dacă însă
din banii moștenirei, pentru a libera de
lotul seu, beneficiul de inventar de care
dica aplicaţiunea regulei generale înscrisă

o

datorie

de

el ar fi plătit datoria
ipotecă imobilul picat in
el se bucură n'ar împeîn Arf. 778, după care

el nu poate să recurgă în contra comoștenitorilor sei de cât pentru

partea contributorie a fie căruia din ei, căci
teze pe

comoştenitorii

sei, cel puţin

el trebue

să garan-

în limitele bunurilor primite.

(Demolombe. XVII. 85. Demante. III. 216 bis, VII.)
_Cât

Recursul le-

pentru

legatarul

particular

sau

singular

care a plătit da-

gatarului
par-toria ce greva imobilul legat, el fiind subrogat ipso jure în drepticular.

turile creditorului pe care Pa plătit (Art. 1108), ca unul ce a
plătit o datorie străină care nwl privea pe dânsul (Art. 775,909)

va avea recurs în contra fie cărui moştenitor universal ipotecar
pentru tot pănă la concurența valorei imobilelor ce deţine. !)
(Vedi şi înfră, esplic. Art. 902.)
|
Repartiția
In caz când unul din moştenitori ar fi insolvabil, partea lui
părţei contridin datoria ipotecară nu cade esclusiv în sarcina acelui care a
buabilului însolvabil.
Art. 779,

făcut

plata

integrală,

ci se împarte

între

toți ceilalți în propor-

țiune şi prin analogie cu ce iea fiecare din moştenire.”) (Art. 7179.)
Această regulă nu este de cât consecința principiului garanţiei
reciproce dintre moştenitori stabilit de Art. 787 şi 788. Aceeaşi
regulă își primește aplicaţiune când unul din debitori a plătit în

întregimea sa o datorie solidară (Art. 1053 $ 2) sau indivisibilă.5)
(Art.

1060,

1061,

1063,

1746.)

Ă

torul detentor al unui imobil ipotecat, pentru că în aceste două
casuri, el n'ar fi făcut plata în calitate de comoștenitor, ci de creditor sau legatar. (Comp. L. îi. Cod. Lib. 4. Tit. 16.) Vedi și părerea
intermediară a lui -Arntz. Il. 1590.
1) Ducaurroy. Il. 754. Laurent. XI. 80. Mourlon. II. 447. Demolombe.
XVII. 68, 71, 72. Vedi şi supră, p. 557, nota 1, în fine. Comp. L.
19. Dig. Lib. 20. Tit. 4.
2) Aceeaşi soluţie era admisă şi la Romani. Vedi [. 3. Cod. Lib. 3.
Tit, 38 şi [.. 25 $ 13

și 14, Dig. Lib.

10. Tit. 2.

5) Partea insolvabilului se împarte deci între toţi comoştenitorii nu
numai când datoria este ipotecară, dar și când unul din moştenitori a fost silit să plătească datoria întreagă din causă că ea era
solidară sau indivisibilă, căci altfel s'ar lesa principiul egalităţei

DESPRE

SUCCESIUNI.—ART.

779.

Legiuitorul wa voit ca moștenitorul
din întâmplare,
să. fie victima

561

urmărit

cel

acestei întâmplări.

Cât

pentru

pagubă

să apese

numai

asupra

aceluia

ar fi picat imobilul ipotecat, căci, moştenitorii
garanta reciproc unii pe alţii (Art. 787, 788),
ca partea insolvabilului să fie numai în sarcina
din causa indivisibilităței ipotecei (Art. 1746)
plătească

întreaga

”

casul în care ipoteca

ar lovi un singur din imobilele moștenirei, nu trebuea
ca întreaga

dintăi, fie Motivele At.

fie din causa unui capriciii al creditorului ipotecar,

să se lese

în a cărui lot

fiind datori a se
ar fi fost nedrept
moștenitorului care
ar fi fost silit să

datorie,

Moștenitorul universal care a fost sîlit a plăti toată datoria
va putea deci să ceară de.la fie-care comoștenitor solvabil partea
pe

care

el trebue

s'o plătească

din

datoriile

lui de cujus,

plus o

fracțiune egală din partea fie-cărui insolvabil. Cu alte cuvinte,
datoria se consideră ca divisată numai între moștenitorii solvabili în proporţiune cu drepturile lor respective la moștenire. Moş-

tenitorul

insolvabil

nu

este

însă

liberat

şi

poate

fi urmărit

mai

în urmă, îndată ce el a, devenit solvabil.
Art. 779 fiind urmarea Art. 778 presupune că recursul se Art. 779 nu
- esercită de cătră un comoștenitor universal contra, celorlalți co- pt aplică
moştenitori; deci, dacă el se esercită de cătră un legatar particular,a fost plătită
care ar fi plătit întreaga datorie (vedi supră, p. 557, nota1 şi p. d ea
560), Art. 779 nu mai este aplicabil, căci acest tecst fiind o esla.
cepţie

la Art.

778

nu

poate fi întins

prin

analogie,

ci trebue

să

fie strict mărginit la casul anume prevădut. Apoi, Art. 179 este
inaplicabil în specie şi din alt punct de vedere. În adevăr, legatarul particular nefiind obligat a plăti datoriile (Art. 775, 909),

el le a plătit de bună voe, și Art. 779 nu este aplicabil de cât

atuncă când plata, este silită.)
Mai mult incă, pentru ca Art. 779

privința moștenitorilor
solvabili

să respundă

universală,

de partea

solvabilitatea să fie actuală
momentul

când

se face plata

(Art.

să fie aplicabil chiar în Iasolvabili-

adecă

pentru ca moştenit(2162
orii
trebue

acelor insolvabili, să cere

1398),

datoriilor,

adecă să fi

ca in- ală, ear nu

esistat în Pg

căci insolvabilitatea unuia,

sau a mai multor din moştenitori survenită în urma acestei plăţi
nar da loc la aplicarea Art. 779, ci ar face ca paguba să re-

|

care trebue să esiste între toţi moştenitorii. Duranton. VII. 451.
Boileux, ÎL. p. 367. Marcad6. III. 389, Vedi şi supră, p. 558, nota 1.
1) Comp. Laurent. XI. 87. Demolombe. XVII. 78. Arntz. Il. 1599.— Art. 1674.
Vedi şi Art, 1674 care prevede, pentru casul când ar esista mai
mulţi garanți, recursul fidejusorului ce ar fi plătit întreaga datorie
contra celorlalți cofidejusori, fără a spune însă că partea fideju-

sorului insolvabil se împarte între ce lalţi cofidejusori solvabili. Cu
toate acestea, Demante (III. 217 bis) aplică regula Art. 779 şi la
ipotesa Art, 1674, adecă la recursul dintre cofidejusoii.
36

CODUL

562

CIVIL.—CARTEA

UIIL—TIT. L.—CAP. VI.—3-a IL—ART.

779.

mâe în sarcina esclusivă a moștenitorului care a făcut plata și
care prin trînsa a dobândit dreptul de a esercita recursul seu
contra celorlalți. In adevăr, în asemene caz, el trebue săși impute sie însuși negligența de care s'a făcut culpabil prin faptul
că n'a esercitat recursul seu la timp. 1) (Comp. Art. 1398.)
2
Art.

778

presupune

Datoriii chirografare.
ipotesa

în care moștenitorul

universal a,

plătit peste partea sa o datorie ipotecară, şi prin urmare, şi indivisibilă sau solidară. (Vedi supră, p. 558, nota 1 şi 560, nota
-3.) Ce trebue să decidem în casul când moștenitorul a plătit o
datorie chirografară ? Legea neprevădând casul, trebue să recurgem
la principiile generale,
Ia Francia, se distinge între moștenitorii
legitimi, care plătesc datoriile ultra vires, ca unii ce au sezina, şi
moştenitorii iregulari care neavând sezina nu plătesc de cât intra

Aplicarea
Art.

'779.

Controversă.

vires emolumenti. (Vedi supră, p. 554 urm.)
La no! însă, unde am vădut (sapră, p. 554 urm.)că toţi moştenitorii, chiar și acei neregulaţi, plătesc datoriile ultra vires, dacă
nau primit moştenirea sub beneficii de inventar, trebue să decidem că moștenitorul care a fost silit să plătească peste partea
sa contributorie va fi subrogat în drepturile creditorului în basa
Art. 1108 $ 3, avend recurs contra celorlalți comoștenitori pentru partea, ce fie care din ei era obligat a plăti.
Naşte însă întrebarea : cine va suferi paguba care resultă din
insolvabilitate, atunci când unul din moștenitorii contra cărora se
esercită acţiunea, recursorie este insolvabil ? Cestiunea este controversată. Laurent. (XI. 84) aplică prin analogie Art. 779, pentru că moştenitorii sunt siliți a plăti toată datoria chirografară,
ca şi cum

ea ar fi ipotecară,

ear alții nu

aplică

acest tecst, pen-

tru că datoriile chirografare fiind divisate de drept între moştenitori. (Art. 1060), creditorii m'ar putea să silească pe unul dintr'ânşii a plăti întegralitatea unei datorii chirografare.?)
Mesurile ce se pot lua când unul, mai multe sau toate imobilele
moștenirei sunt ipotecate pentru pluia uncă rente perpelue.
Am vădut complicaţiunile la care, cu toate temperamentele
aduse de legiuitor, acţiunea ipotecară poate să deie loc din causa
:) Demolombe. XVII. 78. Laurent. XI. 80. Arntz. II. 1592. Aubry et
Rau. V. $ 637, nota “5. Mass6-Verge. Îl. p. 433, nota 6, în fine.
Duranton. VII. 452: Boileux. IIL. p. 367.
2) Boileux. III. p. 367.—In acest din urmă sistem, insolvabilitatea unuia
din moștenitori nu cade asupra comoştenitorilor sei, ci numai asupra
creditorului. Moștenitorul care este subrogat creditorului nu poate
deci să aibă mai multe drepturi de cât avea însuşi creditorul.

DESPRE

SUCCESIUNI.—ART.

776.

563

indivisibilităţei ipotecei. Aceste complicaţiuni pot fi şi mai mari
când e vorba de o rentă garantată prin o ipotecă înscrisă în imobilele moştenirei. Legiuitorul a trebuit deci să se ocupe în mod
special despre această ipotesă în Art. 776.
Art. 776.—Câna imobilele unei succesiuni sunt ipotecate special 1)
pentru plata de rendite, ?) fie care din coeredi poate pretinde ca renâitele să fie plătite şi imobilele liberate înaintea

formărei

părţilor.

Dacă coeregii împart succesiunea în starea în care se găseşte, imobilele '*) ipotetate se estimă după aceeaşi normă ca şi celelalte imobile; capitalul renditei însă se scade din prețul imobilului. Eredele în partea, căruia s'a dat, imobilele remâne singur a plăti rendita şi garantează
pe coeredii sei pentru această plată. (Art. 339 $ 3, 474 $ ultim. 740,
1061,

1063, 1639

Intre
ţitorii pot
de obiect
Nici

urm.

1652

urm.

C. C. Art, 872

C. Fr.)

datoriile la plata cărora trebue să contribue compărsă fie şi rente sau rendite, adecă niște datorii care au
o prestaţiune periodică la timpuri anume determinate. *)
o regulă particulară nu esistă când această datorie nu

se află garantată

prin

o

ipotecă,

căci, în

asemene

caz, fie care

moștenitor plăteşte această rentă în proporțiune cu pariea sa ereditară. (Ducaurroy. II. 745.)
In caz însă când renta e garantată prin o ipotecă, moștenitorul în a cărui

lot a picat imobilul

grevat

este

obligat a plăti

renta întreagă din causa indivisibilităţei ipotecei (Art. 1746), remăn€ndu'! recurs în contra celorlalți comoştenitori (Art. 778), şi
acest recurs va trebui, din causa naturei datoriei, să fie esercitat
în infinit, de câte ori el va plăti o anuitate.
Legiuitorul

nu putea

să consacre

o asemene sţare de lucruri,

şi de aceea, el caută să remedieze prin mai .multe mijloace la aceste inconveniente. Art. 776 are deci de scop împedecarea acțiunelor recuysorii din partea moștenitorului care, din causa indivisibilităţei ipotecei, ar fi obligat a plăti renta întreagă.
1) Acest cuvânt este o remăşiță a vechiului proiect care nu prevedea
„de cât grevarea unui sivgur imobil a moștenirei de o rentă prin
ipolecă specială. Redacţiunea tecstului schimbându-se însă în urmă,
după propunerea lui Tronchet, s'a uitat de a se şterge cuvântul
special, care astădi nu mai are nică un sens. Vegi înfrâ, p.565,n. 1.
2) În privința cestiunei de a se şti ce este o rentă şi câte feluri de

rente sunt, vedi Tom. II. p. 414.

3) Tecstul ar fi fost mult mai corect dacă în această a doua ipotesă
ar îi prevădut casul ipotecărei numai unuă singur imobil, după cum
face atât tecstul francez

cât și acel Italian. Vegi înfră, p. 565,n. 2.

*) La Romani, de câte ori bunurile unei moșteniri erau grevate de ipotecă pentru siguranța unei datorii, moștenitorul în a cărul lot căduse, imobilul ipotecat putea să ceară cauţiune de la comoştenitorii
sei spre a'şi asigura

recursul

seu pentru 'casul când

el ar fi plă-

- tit peste partea sa contributorie din causa. ipotecei. L. 25 $ 13 şi
14. Dig. Lib.

10. Tit. 2 şi L,

7. Cod. Lib.

3. Tit. 38.

Dreptul Ro-

man,

564
Rescumpărarea rentei
prin restituirea capitalului. Art.
716 $ 1.

CODUL CIVII.—CARTEA NIL.—TIT, L—CAP. VI.—8-a III. —ART. 776.

Primul mijloc la care legiuiţorul aleargă pentru a pune capăt acestei serii de acțiuni recursorii este rescumpărarea rentei

prin restituirea capitalului şi eliberarea imobilelor înainte de
părțeală.
In acest scop, fie care?) din comoştenitori, sau mai bine
y
din compărțitori ?) are facultatea de a pretinde ca creditorul
fie desinteresat prin restituirea capitalului, dacă moştenirea

avea, mijloace suficiente

îmdis
să
va

şi dacă convenţia prin care s'a constitu-

it renta nu se opune la restituirea capitalului, de unde resultă
că Art. 176 nu'și primeşte aplicaţiune de cât în privinţa rentelor perpetue, 5) nu însă și în privinţa celor viagere, pentru că
aceste din urmă nu pot fi rescumpărate. £) (Art. 1648.)
In privinţa rentelor perpetue însă, Art. 776 ar fi aplicabil
chiar dacă creditorul rentei ar fi unul din comoştenitori, pentru
că el întrunind în persoana sa două calități, are drepturile ali-

pite şi la una și la alta. 5)
Posibilitatea de a rescumpăra renta perpetuă şi de a libera,
imobilele de ipotecă, dacă stipulațiunea de rescumpărare nu face
') Voința unui singur compărţitor este în casul de faţă suficientă pentru a constrânge

pe

ceilalți

formarea loturilor, pe când

la

restituirea

capitalului

în genere, fie care

de aceasta facultate în interesul

seu

înainte

de

moștenitor usează

esclusiv și numai

pentru

par-

tea sa, Ducaurroy. Il. 745. Demolombe. XVII. 95. Bonachi.
III. p. 326.
2)

Cuvântul

coeredi întrebuințat

de Ast. 776

fiind generic însemnează

compărțitori, de unde resultă că dreptul de a pretinde restituirea, capitalului aparţine și legatarilor universali sau cu titlu universal, când el împărțese moștenirea între dânșii sau în concurență
cu moştenitorii reservatari. Duranton. VII. 442.
”
5)

Art.

776

nu

va fi chiar aplicabil

nici rentelor

perpetue,

dacă

păr-

țile au convenit ca renta să nu poată fi rescumpărată un timp oare
care. Laurent. XI. 73. Arntz. IL. 1595. Mourlon. II. 453.
*) Arntz. Il. 1596. Ducaurroy. II. 746, în fine. Duranton. VII. 438.
Demolombe, XVII. 95. Laurent. XI. 74. Mourlon. IL. 455. Maread6.
II. 375. Aubry et Rau. V. $ 636, p. 359. Mass6-Verg€. II, p.431,
nota 18. Art. 1028 din codul Italian nu vorbeşte de cât de rente
care pot fi rescumpărate.
Motivele pentru care legea deroagă la dreptul comun în privința ventelor perpetue nu esistă în privința creanţelor esigibile,
de unde

resultă că Art.

776

nu se aplică creanţelor esigibile la un

termen oare care. Laurent. XI. 74. Demolombe. XVII. 95. C. Rouen.
D. P. 75. 2. 183.

5

Marcadă.

IIL. 377

şi

autorităţile mai

sus citate.

— Contra. Toullier. D. Il. 560,
Laurent, XI. 74. Curtea Caen, Râpert. Dalloz. Succes. 1380. Vedi
şi Demolombe (XVII. 96), după care această soluţie ar fi mai mult
echitabilă

de

cât juridică.
— Contrd. Vazeille.

Succes.

Art.

872, No.

8. Duranton. VII. 443. Mass6-Verge. Il. p. 431, nota 18, în fine.
Art. 776 n'ar putea însă fi invocat de nudul proprietar contra,

usnfructuarului universal

D. P. 79. 5. 458, No. 3.

a aceliași

moșteniri.

Curtea

din Caen.

DESPRE

SUCCESIUNI.—ART. 776.
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obstacol la aceasta, se aplică atât la casul când ar fi numai un
singur imobil ipotecat, cât şi la casul când ar fi mai multe sau
toate imobilele afectate ca siguranţă pentru plata rentei. 1)
Al doile mijloc admis de lege pentru preîntimpinarea acţiunilor
recursorii la care dă loc plata rentelor ipotecare este următorul:

Dacă renta nu se poate rescumpăra, sau dacă unul din compărtitori nu cere restituirea capitalului, sau în fine, dacă moştenirea nu posedă capitaluri îndestulătoare pentru rescumpărarea
rentei, moștenirea se împarte în starea în care se găseşte; îmobilul grevat de ipotecă ?) se preţelueşte după aceeaşi normă ca
şi cele lalte imobile, adecă după valoarea sa reală, ca şi cum par
fi fost ipotecat, scădându-se capitalul rentei din preţul imobilului.
Astfel, dacă presupunem că imobilul grevat de o rentă de 1000
lei (care rentă represintă un capital de 20,000 lei) valorează
50,000 lei, capitalul rentei se va deduce din valoarea imobilului, şi astfel imobilul nu se va preţelui de cât cu suma de 30,000
lei. 5) Moştenitorul în a cărui lot va cădea acest imobil va fi sin-

Al doilea
mijloc admis de lege
pentru

pre-

întimpinarea,
acțiunilor
recursorii.
Art 776, $2.

1) Arntz. IL. 1594. Laurent. XI. 72. Demolombe. XVII. 90. Mourlon. ÎI.
454.—Tecstul francez prevede casul când unele din imobilele moștenirei
sunt ipotecate, pe când tecstul nostru prevede ipotesa când toate
imobilele sunt

—

3

mare însă

ipotecate pentru

siguranța

nici o însămnătate și nn

rentei. Această deosebire

schimbă întru nimic

tecstul

francez. Proiectul primitiv al codului prevedea numai ipotecarea
unuă singur imobil, fără aprevedea rescumpărarea rentei. Tronchet
a propus însă în consiliul de Stat rescumpărarea capitalului rentei, observând că o rentă poate să fie garantată prin mai multe imobile care ax cădea în diferite loturi, și în urma acestor observaţiuni, s'a admis redacțiunea, actuală, uitânduse de a se şterge cuvintele par hypotiăque speciale care s'au reprodus orbește și de legiuitorul nostru. Această inesactitate de tecst nu se mai găseşte în Art.
1028 din codul italian. Vedi Demolombe. XVII. 88. Laurent. XI.
72. Ducauuroy. II. 746. Vedi și supră, p. 563, nota 1.
Tecstul francez ca şi acel Italian (1028) prevăd casul când un szngur

imobil este ipotecat, căci numai

atunci

al

doilea

mijloc

Deosebire de

de
de redacţie
la, codul

alcătuire între copărtași este cu putință. Tecstul nostru prevede că francez. Inemai multe imobile au tost afectate ca ipotecă pentru asigurarea sactitate de
plăţei unei rente, însă este de observat că, în asemene caz, espedientul admis de .lege este aproape inaplicabil, pentru că dacă presupunem mai multe sau toate imobilele ipotecate, după cum face

teestul nostru, fie care moştenitor va avea în lotul seu un imobil
ipotecat, şi creditorul rentei, în virtutea indivisibilităţei ipotecei,
va fi liber de a urmări pe fie care din ei pentru întreaga sumă.
Pentru a face acest al doile mijloe efcaciii, ar trebui ca toate imobilele ipotecate să fie în acelaşi lot și să se deie unui singur copartaș,

ceea

ce nu

se va putea face de cât foarte rar. Comp. Arntz.

II. 1595. Ducaurroy. II, 746. Mourlon. ÎI]. 454.
Mareade. II. 376. Demolombe, XVII. 92.

Laurent. XI. 73.
“

3) Remâne însă bine înțăles că suma ce moștenitorul e dator să plătească personal din

acest capital

nu se va

scădea, ci va remâne

teest,
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

IMI.—TIT. L.—CAP. VI—S-a TIL—ART,

776, 780.

gur însărcinat cu plata rentei, garantând pe ceilalți comoştenitori
pentru această plată. (Art. 1652 urm.) Moştenitorul astfel însărcinat cu plata
curs

contra

rentei o va plăti întreagă,

comoştenitorilor

sei, pentru

fără a avea
că

el a primit

nici un reprin

anti-

cipație valoarea ei, luând o parte mai mare în bunurile moștenirej. In adevăr, în ipotesa noastră, el a primit un imobil de 50,000
lei, drept

30,000

lei.

Invoelele făcute între comoşteaitori în privința contribuirei
lor la plata datoriilor şi a sarcinelor moștenirei nefiind însă oposabile celor de al treile (vedi supră, p. 556), nu mat încape
nici o îndoeală că creditorul rentei remâne liber de a urmări
creanţa sa contra celorlalţi moștenitori prin o acţiune personală ?)
(Art. 717, 893, 896), în care caz însă moștenitorul însărcinat cu
plata rentei va trebui să'i apere contra acestei urmăriri, indemnisându'i de ori ce plată ce ei ar face în această privință 2) Art,
776 în fine, 1669 Ş 1 și1673 $ 1.)
Art. 776 este
Moștenitorii fiind liberi de a'și regula interesele lor după
facultativ, ear
nu obligator. CUD îi povăţueşte interesul, şi mijlocul de al doile, ca şi acel
Controversă-înțăi fiind admis de lege numai în scop
țiunile recursorii la care dă loc plata

dea preîntimpina acrentelor asigurate prin

o ipotecă, nu mai încape îndoeală că ei pot renunţa la ceea cea
fost stabilit în favoarea lor, putând face şi alte alcătuiri între ei,

înțălegendu-se chiar ca renta să remâe nedivisă 8)
Despre

titlurile esecutoriă dobândite în contra defunctului şi

esecutate în contra moștenitorilor.
Art. 780.—Titlurile
personal

esecutorii

pot urmări

esecutorii +) obținute în

şi în contra eredelui.

esecuțiunea

contra defunctului sunt

Cu toate

acestea, creditorii nu

de cât după opt qile de la notificarea

acestor

în socoteala lui, căci altfel legea i-ar face remiterea părţei datorită de dânsul fără nici o rațiune. Berriat St. Prix. IL. 3083.
1) Creditorul n'are însă nici un interes de a urmări pe fie care moştenitor individual, atunci când el are facultetea de a lua de odată

toate anuitățile esigibile de la moștenitorul în a, cărui lot se găsește

imobilul ipotecat. Mourlon. II. 453, în fine.
2) Demol. XVII. 93. Arntz. ÎI. 1595. Ducaurroy. IL. 745. Laur. XI. 73.
5) Laurent. XI, 73. Demolombe. XVII. 97. Aubry et Rau. V.$ 636, p.
358, nota 23. Belost-Jolimont, asupra lui Chabot. observ. 2 asupra,
Art, 872.—Oontrâ, Chabot, Au. 872, No. 4. Mourlon. II. 453. Marcad6. III. 375. In acest din urmă sistem, a doua soluţie prevădută
de lege pentru a preintimpina acţiunile recursorii la care dă loc
plata ventelor ipotecare ar fi obligator, pentru că, legea s'ar esprima

de astă dată în termeni imperativi. Adevărul este însă că ambele so„ luţiuni admise de Art. 776 sunt facultative.
4) Titlurile esecutorii sunt hotăririle remase definitive și actele autentice învestite cu formula esecutorie. (Art, 371 urm. Pr. Civ.
1173. C. C., At. 20 din Li. Autent. de la 1886.)

domiciliul

titluri făcute persoanei sau la
74,

1173 C. C, Art.

181,

378,

urm.

371

398,

397,

653,

731,

1729 Pr. Civ.

Art.

(Art. 87,

eredelui.

567
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DESPRE SUCCESIUNÎ.—ART, 780. C. C. 398 Pr. Civ.

877 0. Ft.)
Ărt. 398 Pr. Civ.—Dacă esecuţiunea nu începuse încă la moartea
debitorului, hotăririle şi titlurile esecutorii nu se vor putea esecuta în
contra moștenitorilor, sub pedeapsă de nulitate de cât opt dile după ce

acele titluri san ho-

li s'a încunoştiințat în persoană sau la domiciliii

tărîri. (Art. 74, 137, 371 urm. 378, 387, 397 urm. 729 Pr. Civ, Art. 780,
1173 C. C. Art. 400 Pr. Cod. Gen.)

In dreptul vechii francez, după

unele

de esemplu, Dreptul ve-

cutume,

acea, din Paris (Art. 168) şi din Orl6ans (Art. 433), titlurile e- chiii francez,
secutorii

defunctului

contra

în

dobândite

fi

puteau

nu

esecutate

în contra moștenitorilor sei, de unde se născuse și adajul că toutes

ezâcutions cessent par la mort de bobligt.")
avea o

Proiectul codului francez

identică care Dreptul ac-

disposiţiune

fusese chiar admisă de cătră consiliul de Stat,

tal.

însă în urma ob-

servațiunilor tribunatului, Art. 194 din proiect a picat, şi tecstul
Art. 780 a fost admis astfel cum el se vede redactat. (Demo-

lombe. XVII. 51.)

Această disposiţie nu este de cât consecinţa firească a principiului în puterea căruia moștenitorul continuă persoana defunc-

- tului, Proiectul

codului

care

impunea

creditorilor defunctului obli-

gaţia de a dobândi un titlu esecutor şi în contra moștenitorilor
era deci defectuos şi dădea loc la trăgănări şi cheltueli zadarnice.
Așa dar, toţi moștenitorii, fie ei legitimi sau neregulați, 2) ab
intestat sau testamentari, vor putea şi vor trebui chiar să fie urmăriţi în virtutea titlurilor esecutorii ce creditorii au dobândit în contra defunctului, fără ca aceşti moştenitori să mai poată fi
acționaţi

din nou

prin

un

principal,

proces

pentru

că tecstul Art.

180 este imperativ. (Demolombe. XVII. 52. Mass6-Verge. II. p.
398, nota 8.)
Fiind însă că moştenitorul poate să nu aibă cunoștință despre Notificare.
')

La Romani, din contra,

titlurile

esecutorii

dobândite

în contra de- Dreptul Ro-

funetului, erau personal esecutorii și în contra moștenitorului, chiar

man.

fără nici o notificare: „Judicati actio perpetua est, et rei persecutionem continei. Item heredi, et in heredem competit. (I.. 6
$ 3. Dig. Lib. 42, Tit.

1, de re judicata.)

Creditoril

nu puteau însă

Ex

—

si urmărească pe moştenitori de cât nouă dile după moartea lui
de cujus, ante novem dierum spatium. (Nov. 115, Cap. 5, $ 1.)

In Francia, se controversează cestiunea de a se ști dacă Art. 780
se aplică numai moștenitorilor. legitimi sau şi acelor neregulaţi,
precum şi donatarilor și legatarilor universală sau cu titlul univez"sal. Vegi. diversele sisteme în Demolombe. XVIL 60. Mourlon. ID.
457. Mareadă, III. 390. Demante. Il. 218, bis Il. Laurent. XI. 76.
La

noi, această

controversă

-casiunea de a observa nu o

nu mai are loc, pentru că am

dată, ci de mai

avut 0-

multe ori, că nu e-

sistă nici o deosebire între moștenitorii regulaţi și acei neregulați.

Deosebire de
la codul franrii aa
vina, moale
regulaţi.
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CODUL

CIVIL.-—GARTEA

I1,—TIT.

1.—CAP.

VI—S-a

IN.—ART,

780.

titlul esecutor care s'a dobândit în contra autorului seu, echitatea
cere ca să'i se deie un termen, pe care el îl avea şi la Romani
(vedi p. 567 nota -1), spre a găsi mijloace pentru a plăti de bună
voe. De aceea, atât Art. 780 din codul civil cât și Art. 398 din
Pr. Civ. prevăd că, sub pedeapsă de nulitate, titlul esecutor dobândit în contra defunctului nu va putea fi adus la îndeplinire în
contra moștenitorilor sei de cât opt dile libere (Art. 729 Pr. Civ.)

după

ce acest titlu le a fost încunoştiințat

în persoana

sa la do-

micil, conform Art. 74 şi 137 Pr. Civ. 1)
Cunoștinţa
Notificarea titlului esecutor va trebui neapărat să fie făcută
titlulai
nu
moștenitoru
lui, SRRchiar când Ă Sar dovedi că el avea cunoștință despoate să reA
.

sulte din un pre

dânsul,

căci în materie de

procedură

şe altulde de rigoare și nu pot fi inlocuite prin

care. Contro-împedeca însă pe moştenitor
versă.

scuti

pe

creditori

de

această

toate

echipolente.2)

din Art.

1393.)

sunt

Nimie mar

de a renunţa la noțificare sau de a
formalitate

prin

sale, sub condiţiune însă ca acest act să fie

(Argum.

ua

formalitățile

(Arntz.

un act al voinţei

clar şi

II. 1609.)

neindoelnic.
|

Notificarea cerută de lege în persoana moștenitorului fiind o
măsură preliminară pentru a ajunge la esecutare, poate fi făcută
în termenele date de Art. 706 pentru facerea inventarului şi pentru deliberare ; moștenitorul nu poate însă fi constrâns la plată
inaintea espirărei acestor termene. 5) (Argum. din Art. 708.)
De asemenea, în timpul celor opt dile libere care urmează,
notificarea făcută moștenitorului, creditorii nu. pot face nici un

act de esecutare,

pentru

mai pentru ca el să

că acest termen se dă moştenitorului toc-

aviseze la mijloacele care

dice urmărirea. (Demolombe. XVII. 56.)

trebue

să împe-

1) Această notificare va trebui să fie făcută moștenitorului, chiar dacă
titlul esecutor ar fi fost comunicat defunctului câteva gile numai
înaintea morței sale, sau dacă i s'ar fi făcut somațţiune ori comandament. Bellot. Pr, Civ., ediţia din 1870 p. 179. Bonachi. III.
p. 338.

Curtea

din

Orlâans.

D. P. 76. 2.

103,

Cetele .moșnenilor (obştea rezeşilor) fiind o colectivitate, este
suficient a li se comunica, un singur act, pentru a li se pune în vederea tuturor. (Art. 75 $ 8 Pr. Civ.) Cas. Rom. Bulet. S-a 1 pe

anul 1879, p. 791.

2) Laurent. XI. 75. Demolombe. XVII. 53, Mass6-Verge. II. p.
nota, 10, în medio. Belost-Jolimont asupra lui Chabot, Art.
observ. 2. Aubry et Rau. V $ 617, p. 194. Boileux. III. p.
Avntz. IL. 1609.—Contră. Conflans. Esprit de la jurisprudence.

329,
877,
368.
Art.

877, 1%. Curtea Limoges. D. P.69. 2. 214. V. şi C. Orlâans. D. P.

76. 2. 104.—Moştenitorii nici întrun caz nu sunt obligați a încunoştiința pe creditor despre moartea autorului lor. Curtea dia Orlâans,
D. P. 76. 2. 103,

2) Laurent. IX, 275. Arntz. II. 1608.

Mourlon. IL. 456. Demolombe.

XIV. 281 și XVII. 59. Mass6-Verge. II. p. 320, nota 7. Marcad€.
III. 390. Ducaurroy. Ii. 758, în fine. Veţi şi supră, p, 385.

DESPRE SUOCESIUNI.—ART. 780 C. C. 398 PR. CIV.

|
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Din cele mai sus espuse resultă că creditorii care dobândise

Comanda-

un titlu esecutor în contra defunctului vor putea să facă moște- ment prealanitorului un comandament
mobiliareo

dată

cu

pealabil *) în vederea unei urmăriri î-

notificarea

titlului

esecutor,

sau

prin

act

se-

parat, înaintea espirărei termenului de opt dile libere prevădut
de Art. 780 0. C. şi 398 Pr. Civ., pentru că comandamentul,
în legislațiunea noastră, nu este un început de esecutare, ci numai o prevestire,o punere în întârgiere, un act pregătitor care a-

nunță că urmărirea imobiliară are

să înceapă de acum înainte, în

viitor, după espirarea. termenelor legale. 2)
Din cele mai sus espuse mai resultă încă

tul ce creditorul ar fi înmânat

moștenitorului

că

comandamen- Intreruperea

înaintea

espirărei BEecriDliei-

termenului prevădut de Art. 780 C. C. şi 398 Pr. Civ. sau înainte de această notificare ar avea de efect întreruperea prescripțiunei. 5) (Art. 1865.)
Art. 780 impune creditorilor numai notificarea titlurilor ese- Supengarea
cutorii pe care ei le-au dobândit definitiv îu timpul vieţei defunc- prin moartea

tului şi în contra lui, căci dacă la moartea lui de cujus procesul debitorului.
era numai început, judecata va fi pusă
Civ.) şi ea “nu se va reîncepe de cât
moștenitorilor (Art. 256 Pr. Civ.) şi în
de 3 luni și 40 dile pentru facerea

în suspensie (Art. 254 Pr.
după alte citaţiuni făcute
urma espirărei termenului
inventarului și deliberare.

iv.

-

(Art. 708 C. 0.)
De asemenea, dacă la moartea debiţorului, esecuțiunea era Continuarea
unei urmâîncepută asupra banurilor sale, ea se va continua în contra Moş- riri începute.
tenitorilor, fără nică o comunicare sau amânare. (Art. 397 Pr. Civ. Art. 397
D -Acest comandament făcut conform

legei ar constitui o adevărată

notificare în sensul Art. 780, fiind că el trebue să cuprindă și co-

pia de pe titlul
>) Art, 388 şi 496
damentul îrebue
nu fac parte din

esecutor. (Art. 497 Pr. Civ.)
Pr. Civ. prevăd în adevăr că somațiunea şi comansă preceadă esecuțiunea, de unde resultă că ele
urmărire. Comp. Belot. Pr. Civ. p. 177. Demo-

lombe. XVII. 57. Veci şi Tom. I al lucrărei noastre,
117. Deşi

același lucru se spune

partea|, p.

şi în Art. 583, 636 şi 673 din pro-

cedura franceză, totuși acolo cestiunea e controversată. Veţi în sens
că comandamentul

nu este un început de

esecutare.

Demolombe.

XVII. 57. Boileux. III. p. 369. Cas. Fr. şi Curtea din Douai. D.
P. 54. 1. 227. D. P, 59. 2. 63 și D.P. 82,3, în notă. Trib. Tarbes.
D. P. 86. 3. 119 şi D. P. 86. 2. 102 ; ear în sens că comandamentul face parte din. esecutare : Duranton, VII. 457. Chabot, asupra
Art. -877, No.

2. Carr6-Chaveau. V. partea IL. Quest. 2200. Este însă

de observat că Duranton se contradice singur, dicând aiurea că comandamentul nu face parte din urmărire. Vegi. XXI, No. 22 şi 49.)

3)

Demolombe. XVII. 58. Boileux. II. p. 369. C. Riom. D.P. 351.5.
404, No. 7.—Coniră. Troplong. Preserip. IL. 576. Comp. Curtea din

Bordeaux şi Pau. D. P. 57. 2. 46 şi D. P. 72. 2. 70.

“
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CODUL CIVIL.—CARTEA

Deșpre

II.—TIŢ, L—CAP. VI.—S-a. II.

separaţia

de patrimonii. 1)

Definiţiune şi întroducere istorică.
Interesul separaţiunei.

Am vădut sapră, p. 390, nota 3, că acceptaţiunea pură
şi simplă a moştenirei produce confusiunea patrimoniului defunctului cu acel al moștenitorului, confusiune care adese ori poate
să fie dăunătoare atât moștenitorului, dacă moştenirea are mai
multe datorii de cât avere, cât şi creditorilor defunctului sau legatarilor, dacă moștenitorul este acela care are mai multe datorii de cât avere. Legiuitorul era deci dator să stabilească oare care garanţii în
contra amânduror acestor pericole. De aceea, s'a creat în interesul moștenitorului beneficiul de inventar, ear în interesul creditorilor defunctului şi a legatarilor, beneficiul separaţiunei de patrimonii.
Interesul nu este însă de ajuns pentru a justifica această disposițiune escepțională, căci și creditorii personali ai moștenitorului
ar avea interes

a cere separarea

de patrimonii,

tea, vedem că legea nu le conferă acest drept.
1056 din codul Calimach.)
Adevăratul

motiv juridic

al acestui

drept

şi cu toate

aces-

(Art. 784 C. C. şi
este

principiul în-

seris în Art. 1718 şi 1719, după care bunurile debitorului servesc spre asigurarea comună a creditorilor sei. Separaţiunea patrimoniilor are deci de obiect păstrarea pentru creditorii defunctului a garanţiei ce ei aveau, pe cândel era încă în viaţă, asupra,
bunurilor sale. În adevăr, creditorii moştenirei tratând cu defunctul au avut ca garanţie toate bunurile sale (Art. 1718, 1719),
şi prin urmare,

este just, ca această garanție să le remâe şi în vii-

tor. *) Hic est igitur equissimum.
Detiniţiune.

Separarea

sau

deosebirea

(L. 1, in fine, Dig. Lib. 42. Tit. 6.)
de patrimonii

ori de

bunuri

este

deci un beneficiii prin care creditorii defunctului (Art. 781) şi legatarii (Art. 1743) pot să dobândească de la justiţie ca bunurile
şi datoriile defunctului să remâe deosebite de bunurile şi datoArt, 1256
urm. C. C.628
urm Pr. Civ.

1) Nu trebue să confundăm separarea de patrimonii în materie de
imoşteniri (Art. 781-784) cu separaţiunea pe care o poate cere femeea când daraverile barbatului au ajuns în așa stare în cât zestrea ei să fie în pericol. (Art. 1256 urm. C. C. 628 urm. Pr. Civ.)
2) Laurent. X. 3 și 10. Rambaud. II. p. 111.—Pothier (Succes. Cap.
V, Ant. 1V) şi după densul mai toți autorii (vegi Arntz. IL. 1611.
Demolombe. XVII. 99. Chabot,

asupra Art. 778,

că separațiunea patrimoniilor ar fi aplicarea
după

care creditorii

moștenitorului

nu pot

No.

1 etc.) dic însă

principiilor generale,
avea mat multe drepturi

asupra bunurilor debitorului lor de cât însuși debitorul, şi debitorul n'a primit aceste bunuri de cât cu sarcina de a plăti datoriile

ce zăceau asupră lor, cuvininduise

numai restul, Rațiunea dată de

„Laurent mi se pare însă mult mai temeinică.

|
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riile moștenitorului, pentru ca ei să fie plătiţi din bunurile defune-

tului cu precădere, înaintea creditorilor personali ai moștenitorului.
Prin

această

restabilesc

separare, se

în

lucrurile

în

starea

care ele ar fi fost dacă defunctul n'ar fi încetat din viaţă; cu alte cuvinte, creditorii defunctului nu primesc pe moştenitor ca debitor,
ci continuă a avea de datornic tot pe de cujus.
Separarea de patrimonii este deci o ficţiune al căreia efect picţiune.
este de a face să se considere pe debitorul mort ca cum ar trăi,
“însă această ficțiune nu esistă de cât în raporturile dintre credicu creditorii personală at moștenitorului, pentru
i
defunctului
tori
să fie plătiţi din bunurile succesiunei cu
defunctului
ca creditorii
moștenitorului.
creditorilor
precădere şi înaintea,
nici o jignire principiului
aduce
nu
Eserciţiul acestui drept
a primi o parte din
chiemaţi
divisiunei datoriilor între moştenitorii
universalitatea bunurilor defunctului. (Art. 777 şi 1060.) )
Această instituţiuae îşi trage origina sa din dreptul Roman, Origina seunde ea a -fost întrodusă, din timpuri imemoriale, prin edicţul pre- paraţiuneide

torului, 2) căci dreptul civil, jus ipsum, nu dădea

pot

care

Persoanele

cerută

contra

şi în

cere

separaţiunea

de

creditorilor de- patrimonii,

creditorii

functului nici un mijloc de a depărta pe
moștenitorului de la bunurile moștenirei.

ai

personali
fi

poate

cărora

patrimonii.

10 Persoanele care pot cere separațiunea de patrimoniă.
Art 781.— Ei (adecă creditorii defunctului) pot cere, în ori ce caz, și
în contra ori cărui creditor (al moștenitorului) separaţiunea patrimoniu)

Demolombe. XVII. 211. Mourlon. II. 1419. D. P. 57. 1. 295.D.P.
58. 2.

D. P. 60.

54.

2. 193. D. P.61.

2.71.

D. P. 67.

2. 104.

Vegi şi înfră, rubrica.: despre efectele separațiuneă între creditori
defunctului și acei ai moștenitorului, unde se arată controversa.
2) „Seiendum est, separationem solere împetrari decreto pretoris.“ (Li. Dreptul Ro1, Pr. Dig. Lib. 42. Tit. 6.) (Vegi şi L. 2. Cod. Lib. 7. Tit. 72,) man şi drepSeparaţiunea, patrimoniilor trebuea, ca şi astădi, să fie cerută la tul vechii,
judecător, care o dădea sau o refusa, după împrejurările supuse aprecierei sale suverane. (L. 1 $ 14. Dig. Lib. 42. Tit. 6.)
Separaţiunea trebuea să fie cerută rebus întegris, înainte de a se
confunda

bunurile

defunctului cu acele ale moștenitorului : „Prete-

rea sciendum est, posteaguam bona hereditaria bonis heredis mixta
sunt, non posse impetrari separationem.“ (Î.. 1 $ 12, ab initio. Dig.
Lib. 42. Tit. 6.) Ea nu mai putea fi cerută după ce trecuse 5 ani
de

la adiţiunea

de ereditate:

„ta

erit -accipiendum, ut ultra Quin-

quennium post adilionem numerandum separatio non postuletur.“
(L. 1 $ 13. Dig. loco eit.) „Creditorii mortului nu mai pot cere
“deosebirea,

averilor

moștenirei

din codul Calimach, după

moştenire.“

de a moștenitorului,

trecerea a cinci

ani

dice Art. 1062

de la

întrarea în
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lui defunctului de acela al eredelui. (Art. 713, 780, 782 urm. 1743 C.C.
i
Art. 878 C. Fr.)
Art. 784.—Creditorii eredelui nu pot cere separaţiunea, patrimoniilor

în contra creditorilor succesiunei. (Art. 781

urm. C. C. Art, 881 C. Fr.)

Persoanele
Separaţia patrimoniilor poate fi cerută şi dobândită:
care pot cere
p:
PS
>
separaţia pa1* De toți creditorii defunctului,_ a, căror
creanţă nu e contestată>
(rimoniilor în esistența sa, ') fără a se distinge natura şi origina creanţei lor,
fanctului.

Chiar dacă ei mar

avea

nici un act scris pentru constatarea acestei

creanţe, *) fie ea cu termen sau condiţională, pentru că aceasta
este o măsură conservatorie. 5) (Art. 1016.)
„Interesul
Legea nu distinge de asemenea între creditorii chirografari, priipotecari sauvilegiaţi și ipotecari care ar avea și ei interes a usa de această
privilegiați. măsură conservatorie, de câte ori garanţia lor ar fi contestată

Moștenitor.

more

sau n'ar fi indestulătoare. 4)
Moştenitorul,

care este în acelaşi timp creditorul moştenirei,

poate şi el provoca separaţia de patrimonii pentru partea creanței

sale care nu se stânge prin confusiune. 5) (Art.
1) Cas. Fr. Pand. Chron. pe 1878—1886,

1154

urm.)

[. p. 310 și D. P. 85. 1.286.

A fortiori deci, cererea în separație
este
anţa este recunoscută în princip, cu toate

admisibilă când crecă ea se contestă în

C. Orlâans. D.

quibus

privința sumei. Cas. Fr. loco cil.
Demolombe. XVII. 106.—Acest drept nu'l au numai creditorii unui
capital esigibil, dar și creditorii unei rente perpetue sau viagere.
Demolombe.- XVII. 109.
2) Laurent. X. 7 și 9. Arntz. II. 1613. Aubry et Bau. V. $ 619,p.
210. Demolombe. XVII. 108. Marcad. III. 392. Duranton. VII. 471.

"*)

P. 61.

2. 151.

„COreditoribus,

ex

die,

vel

sub conditione debetur, / propter hoc nondum pecuniam petere vossunt, ceque separatio dabitur.“ (L. 4. Pr. Dig. Lib, 42. Tit. 6.)
*) Arntz, II. 1613. Laurent, X. 7 și 66. Mourlon. [1.465 şi III. 1398,
Demolombe. XVII. 107. Toullier. D. II (partea IL) 539. Aubry et
Rau. V. $ 619, p. 210.— Interesul

cel mai mare

îl au fără nici

o în-

doeală moştenitorii chirografari, din causa ipotecilor ce moştenitovul ar putea consimți asupra imobilelor moștenirei. Cât pentru

eveditorii. ipotecari și privilegiați, ei mau nici un interes a provoca
separarea patrimoniilor, dacă inscripția lor le dă un rang util pen-

tru toată creanța, căci moartea debitorului nu aduce nici o schim-

bare drepturilor lor. In acest sens trebue să înțălegem decisia CurCreditorii ga-

„ vantaţi prin

o cauţiune.

ței din Iași, dată sub președ. D-lui Liciu (Dreptul pe 1890, No. 36)
și o altă decisie a curţei din Grenoble. (D. P. 55. 2. 93.)
Acest

drept îl au

și creditorii

care ar fi garantaţi

prin 0 cau-

țiune, căci, pe de oparte, prin stipularea acestei siguranțe, ei n'au

înțăles a micșora celelalte
țiunea

poate să devie

drepturi ale lor,

insolvabilă.

Demolombe.

ear pe de alta, cauXVII.

107, în fine.

Comp. Art. 2054 din codul Italian care conferă beneficiul separațiunei creditorilor și legatarilor ce au deja o garanție asupra bunurilor defunctului.

5) Auntz. IL. 1613. Laurent.

III. 320 bis, IV. 'Toullier.

X. 8. Demolombe. XVII. 111. Demante.
D. [1]. 539.

Aubry

et Rau.

V. $ 619, p.

211. Duranton. VII. 472. Comp. L. 7. Cod. Lib, 7. Tit. 78.

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 781.
20 Beparaţiunea
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patrimoniilor poate fi cerută de cătră lega-

tarii particulari, pentru că ei an același interes ca şi creditorii.
Este adevărat că legatarii nu sunt prevăduţi în Art. 781, însă

Dreptul legatarilor, Art,
1743.

dreptul lor resulță din Art. 1743, care nu face în această privinţă
de cât a reproduce tradițiunea romană. 1) Tot ce sa dis în pri“vinţa creditorilor

este

deci aplicabil

şi legatarilor.

Independent de precăderea care resultă din separarea patrimoniilor, legatarii particulari mai au încă după Art. 902 o ipotecă legală (Art. 1749 $ 1) asupra imobilelor moştenirei pentru
garantarea legatului lor. Aceste drepturi sunt deosebite şi independente unul de altul. (Troplong. Donations. III. 1929.)
Drept vorbind însă, ar fi trebuit ca legataril să nu poată
cere separaţiunea

de patrimonii:

defunctul, nu au drept
nu se. poate dice,

1”

pentru

că

ei

netratând

cu

Art. 902.

Critica Art.
1743,

siguranță bunurile debitorului lor și astfel

ca pentru

creditori,

că echitatea

sar

opune

la

micşorarea drepturilor pe care ei le ţin din contract. (Vedi supri,
p. 570.) 2 Posiţiunea creditorilor moștenitorilor este mai favorabilă de cât acea a legatarilor, pentru că acești din urmă nu sufer nici o pagubă, ci caută numai a avea un câştig (certant de
lucro captando), pe când creditorii moştenitorului, ca şi acei ai

defunctului, caută să preîntimpine o pagubă reală (certant de
damno vitando) (vedi supră, p. 417, nota 3), și cu toate aceste,
creditorii moștenitorului nu se bucură de beneficiul separaţiunei.
(Art. 784.) 3" In fine, legatarii având o ipotecă legală asupra imobilelor moştenire! (Art. 902, 1743, 1149 $ 1), dreptul lor de
preferință asupra creditorilor chirografari face ca beneficiul separaţiunei să fie aproape lipsit de interes pentru dânşii. 2)
Separaţiunea patrimoniilor poatefi cerută de toți creditorii
sau legatarii defunctului împreună, sau de fie care din ei în deosebi.

Fie

care creditor sau legatar

esercită

aceşt drept

numai în

Separarea
patrimoniilor
este individuală.

1) Arntz. II. 1613. Laurent. X. 5, Demolombe. XVII. 110. Aubry et
Rau. V. $ 619, p. 210. Ducaurroy. II. 759. Mourlon. Il. 465 și III.
1398. Demante. Il. 219 bis, III.
Legatarii aveau acest beneficii atât în dreptul Roman, cât și Dreptul Roîn vechea, noastră legislaţiune. (Art. 1059 Cod. Calimach.) „(Qutiens
man şi dreptul vechii.
heredis bona solvendo non sunt, non solhum creditores testatoris, sed
etiam eos quibus legatum fuerit, smpetrare bonorum separa-

tionem cequum est.“ (L. 6. Pr. Dig. Lib. 42. Tit. 6.) Veţi și [. 1.

Cod. Lib. 7. Tit. 72, unde se dice: „Legatum quasi es alienum
exigitur.* Comp. şi L. 4 $ 1. Dig. Lib. 42. Tit. 6.
2) Comp. Laurent. X. 5 şi Ante-proiect. III. p. 623.—Cu toate-aceste,
atât codul Italian (Art. 1032 și 2054) cât şi acel Olandez (1153)
au reprodus

teoria Romană,

păstrată şi de legiuitorul

nostru.

(V.

nota precedentă.) Comp. Art. 984 din Ante-proiectul lui Laurent
care nu mai conferă beneficiul separațiunei legatarilor, ci numai

creditorilor defunctului și a moștenitorului.
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781, 784.

numele şi iateresul seu propriu, şi dobândirea separaţiunei nu'și
produce efectele sale de cât faţă cu acel care a cerut-o. In dreptul modern, deci, acţiunea creditorilor și a legatarilor este individuală, ) de unde resultă că în acceaşi avere de moștenire, separaţiunea de patrimonii poate să esiste numai în favoarea unora
din creditori sau legatari, dacă ei nu s'au înțăles ca să facă ce-

rerea împreună. ?)
Acceptarea
moştenirei
sub beneficiii

Moștenitorii și legatarii ar avea
de patrimonii,

chiar

dacă

interes să ceară

succesiunea

a fost

primită

separaţia
sub

benefi-

deinventarnucjii
de inventar, căci, cu toate că această separaţiune esistă prin
scuteşște pe
creditorii defunctului de
a cere separarea de pa-

efectul acceptaţiunei beneficiare (vedi supră, p. 390), totuși separațiunea ar putea să înceteze prin renunțarea espresă şi chiar

taciţă (Art. 705 Pr. Civ.) a moștenitorului, în care caz el ar deveni moştenitor pur şi simplu și averele sar amesteca earăşi la
un loc. Creditorii şi legatarii vor face deci foarte bine de a cere

trimonii. -

„separarea de
(Art. 1743),

patrimonii,
căci numai

îndeplinind formalităţile cerute de lege
în modul acestaei vor putea conserva

beneficiul separaţiunei şi privilegiul ce le conferă legea. 5)

Despre creditorii, moștenitorului.
Art. '784.—Creditorii eredelui nu pot cere separațiunea patrimoniilor
în contra creditorilor succesiunei. (Art. 781 C. C. Art. 881 C. Fr.)
:)

Deosebire
între dreptul
Roman şi
dreptul actual.

La

Romani,

din contra, acţiunea creditorilor era colectivă,

(conmu-

nis cautio) (L. 4. Pr. Dig. Lib. 42. Tit. 6), după cum ea esteastădi în materie de faliment, căci separaţiunea presupunea. insolvabilitatea moștenitorului şi trimiterea creditorilor în posesiunea bunurilor sale. Creditorii interveneau deci tocmai în momentul când
bunurile moștenitorului erau să se vândă dimpreună cu bunurile

*

provenite din mostenire,
ambele patrimonii să se

»

şi prin această intervenţie ei cereau ca
vândă în deosebi, ef gquasi duorum fieri

bonorum venditionem, qiicea Ulpian în L.1.$
Comp, Laurent. X..6 şi Ducaurroy. II. 760.
2) Demoiombe. XVII. 112. Masson. Separ. des
VII. 469. Laurent. X. 6 şi 67. Aubry et
Arntz. Îl. 1619. Ducaur. II. 760. Mourl. îl. 467.
Separaţiunea

de patrimonii

nu profită
de

1. Dig. Lib. 42. Tit. 6.
Demolombe. XVII. 104.
patrim. 29. Duranton.
Rau. V. $ 619, p. 211.
Cas. Fr. D. P. 69. 1. 443.
cât creditorilor

şi le-

gatarilor care au cerut-o (Art. 781) și care au luat asupra imobilelor moștenirei inscripțiunea prevădută de Art. 1743. Laurent. X.
16, 34 şi 67, Trib. Ilfov. Dreptul pe 1886, No. 75.—Vedi însă C.
Metz. D. P. 68. 2. 103 şi Demolombe. XVII. 139, după care inscripţia ar fi de ajuns fără nici o cerere în judecată.

3) Tribunalul Ilfov. Dreptul
Pont.

pe 1886,

No. 75.

Marcade. II.

401. P.

Prâoil.et hypoth. LI. 301. Laurent. X. 80 urm. Arntz. IL. 1692.

Ducaurroy. Il. 763. Demolombe. XV. 171 urm. şi XVIL.153.—Vedi
însă Belost-Jolimont, asupra lui Chabot, observ. 6 asupra Art. 878.
Aubry et Rau. V $ 619, p. 237, tecst şinota 62: Blondeau. Sâpar.
des patrimoines,

p.

508.

0. Nimes.

D. P.

71.

2. 37. C. Lyon.

D.

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 784, 781.
Pănă acum

am vorbit de creditorii defunctului, Art. 784 se

creditorii

ocupă despre

575

moștenitorului,

în princip

punând

nu sunt admişi a cere separaţiunea de patrimonii
torilor: moştenirei, adecă a defunctului. 1)
Legea

acest

le refusă

deşi ei

drept,

ar

că ei

contra credi-

putea

să

aibă in-

ţeres la deosebirea patrimoniilor (vegi szpră, p. 570), pentru că
debitorul având facultatea de a contracta alte datorii, creditorii sei
nu Var putea

de a'și mări

opri

numărul

creditorilor

prin accep-

tarea

unei moşteniri insolvabile. 2)
Creditorii moştenitorului ar putea însă să atace acceptațiuneaârt. 975. C.C.
emanată de la debitorul lor pentru fraudă şi s'o revoace prin ac-

țiunea pauliană, în virtutea Art. 975. 3)
90

Persoanele contra cărora separațiunea de patrimonii poate
fi cerută. (Art. 781.)

Deosebire
La Romani, creditorii defunctului îndreptau în tot- deauna,. între
dreptul
cererea de separare în contra moștenitorului, şi pretorul, după e- Roman şi
dreptul ac-

P. 67. 2. 213. Cas. Fr. D. P.63.1. 273. Comp. şi Mourlon. II. 464

dual.

|
şi II. 1421.urm.
-Cu alte cuvinte, creditorii personali ai moștenitorului nu pot să
ceară, a fi plătiţi din. averea acelui moștenitor cu precădere și înaintea, creditorilor moştenirei. Aceasta nu este de cât aplicaţiunea
principiului care conferă

tuturor

creditorilor un

egal asupra

drept

bunurilor debitorului lor (Art. 1719) combinat cu această observațiune că toată averea defunctului a trecut la moștenitorul seu.
2) Acesta, era şi motivul car6 se dădea de Ulpian în dreptul Roman.

„Nam

licet

alicui,

adjiciendo

sibi

creditorem,

creditoris sui

numaă

creditorii mor-

facere deteriorem conditionem.* (L. 1 $ 2. Dig. Lib. 42. Tit. 6.)
Creditorii moștenitorului sunt deci singuri de vină că au contractat cu o persoană destul de imprudentă ca să primească o moştenire oneroasă. „Sibi enim împutent qui cum tali contrazerunt.“
(L. 1. $ 5, în medio, Dig. Lib. 42. Tit. 6.) Acest sistem era admis și în
codul Calimach. „Dacă averea mortului va fi unită cu averea moștenitorului, dice

Art. 1056 din codul

Calimach,

tului pot să ceară deosebirea acestor două averi, ear nu şi creditorii moștenitorului.“
In dreptul vechii francez, creditorii moștenitorului aveau din Dreptul
contra facultatea de a cere separaţiunea, patrimoniilor (v. Domat. vechiii francz,
Lois civiles. Lib. IM. Tit. 2, S-a 1, preambule), pentru că deși ei
au trebuit să se aştepte la contractarea de nouă datorii din partea debitorului lor, totuşi ei m'au putut să prevadă că debitorul
are să compromită

averea

sa întreagă

prin

acceptarea

unei

moş-

teniri 'oneroase. Vedi Laurent. X. 4.—Vedi însă Demolombe (XVII.
113) care” aprobă teoria Romană.
3) Demolombe. XVII. 114. Arntz. Il. 1614. Mourlon. IL. 477. Ducaurroy. Il. 771. Marcade. III. 231 şi 403. Aubry et Rau. V. $ 619,
“p. 212. Comp. L. 1 $ 5. Dig. Lib. 42. Tit.6 şi L. 1 $ 2 precum

şi L. 3 $ 1. Dig. Lib. 42. Tit. 8. Que în fraudem creditorum ete.
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saminarea causei,- dădea un decret prin care ei erau trimeşi în posesiunea tuturor bunurilor moștenirei, fiind îndrituiți a le admi-

nistra și a le vinde. !)
Dreptul actual.

Astădi, separaţiunea de patrimonii va fi îndreptată în: princreditorilor personali ai moștenitorului fie el regulat
sau neregulat, 2) pentru
că ea are de obiect de a păstra creditorilor defunctului siguranța ce ei aveau asupra bunurilor sale, de.

cip contra

părtând

pe creditorii

personali

ai

moştenitorului

de la acest

pa-

„trimoniii, 2)
Ea nu va putea fi îndreptată în contra însuși moștenitorului
de cât atunci când creditorii sei personală w'ar fi cunoscuţi. 4)

')
)

L. 1. Pr, și Ş 1. Dig. Lib. 42. Tit. 6şi Cod. Lib. 7. Tit. 72.—Lichidarea, moștenirei și acea a averei moștenitorului se făceau în deosebi. Comp. Arntz. ÎL. 1616.
:
Prin moștenitor sau erede trebue deci să înţălegem toţi representanţii defunctului, adecă toți acei care moștenesc în universum jus.
Separaţia patrimoniilor poate deci fi cerută contra creditorilor
unui

moștenitor

regulat

sau neregulat,

saua unui

legatar ori do-

natar universal sau cu titlu universal]. Demolombe. XVII. 126. Comp.

Cas. Fr. și Curtea din Paris. D. P. 56. 1. 152. D. P. 49. 2. 121.
Separaţiunea patrimoniilor nu poate însă fi cerută contra

torilor cesionarului

5)

drepturilor

succesorale

credi-

ale moștenitorului, pen-

tru că cesionarul unor drepturi succesorale fiind un dobânditor cu
titlul singular, nu represintă în faţa creditorilor moştenirei pe moştenitorul cedente și nu devine debitorul lor personal. Demolombe.
XVII. 127. Aubry et Rau. V. $ 619, p. 216, nota 26. Comp. şi L.
2. Dig. Lib. 42, Tit. 6, unde se dice: „AP herede vendita heredi„tate, separatio frustra desiderabitur, utique si nulla fraudis încurrai suspicio.“—Contră. Vazeille, Succes, Art. 880, No. 6. Dubreuil.
Separ. des patrimoines. Cap. 8. $ 7. No. 9. C. Lyon. D. P. 51.2.
160.—Creditorii defunctului vor putea însă fără nici o îndoeală cere
nulitatea cesiunei pentru causă de fraudă, conform Art. 975.
Tecstul prevădând în mod general că separația de patrimonii
poate fi cerută în contra

ori cărui creditor, resultă de aci că. cre-

ditorii chirografari ai defunctului ar putea provoca această cerere
în contra unui creditor privilegiat sau ipotecar al moștenitorului,
şi chiar în contra

$ 4. Dig. Lib. 42,

fiscului,

efiam adversus

Tit. 6), pentru

fiscum et municipes (|. 1,

că acest creditor să fie depăr-

tat de la patrimoniul defunctului. Laurent. X. 12. Demolombe. XVII.

119. Ducaurroy. II. 760; Demante. III. 222. Duranton. VII. 466.
Aubry et Rau. V. $ 619, p 213, tecst și nota 15.—Coniră. Dufresnes. Sâparation des patrimoines. 46.
Ă

Dreptul de a cere separaţia de patrimonii fiind individual (vedi

supră, p. 573), separaţia cerută contra unuia din creditorii personali nu

poate

fi opusă

celora

în

contra

cărora

ea n'a fost cerută,

fiind în privinţa lor res înter alios acta. (Art. 1201.) Laurent. X.
12. Demolombe. XVII. 124. Ducaurroy. Il. 760. Aubry et Rau. V.
$ 619, p. 213. Demante; III. 219 bis, 1. Mourlon. IL. 469.
Nimic
nu S'ar opune însă ca cererea, să fie întrodusă în mod colectiv con-

tra tuturor creditorilor de o dată. Arntz. II. 1616. Vedişi p. 574.
Tribunalul Ilfov. Dreptul pe 1886, No. 75. Curtea din Paris. D. P.
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SUCCESIUNI.—ART.

781—784, 1743.
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Când însă moştenitorul nu are nici un creditor personal în
momentul deschiderei moștenirei, separaţiunea patrimoniilor nu
mai poate fi cerută. Imprejurarea că moștenitorula putut să contracteze

datorii în urma

deschiderei

moștenirei

nu este suficientă,

pentru că separațiunea nu este un leac contra pericolelor viitoare,
ci presupune un pericol actual care resultă din confusiunea patrimoniilor. 1)
"Formele în care separațiunea de patrimonii trebue să fie
cerută. (Ari. 781, 783, 784 şi 1743.)
Sub ce formă legatarii sau creditorii defunctului trebue ei
să ceară separaţiuneă de patrimonii ? Cu toată controversa ce esistă asupra acestui punct, se admite în genere că şeparaţiunea
de patrimonii trebue să facă obiectul unei acţiuni, după formele o-

bicinuite ale procedurei. ) Această acţiune se va esercita atât pe
calea principală, cât și pe calea de escepţiune, în mod incidental. 3)
53. 2. 33. Laurent. X.11. —Contră. Arntz. Il. 1616 . Mass6-Verg6.
p. 331, teest și nota

10. Ducaurroy.

IL.

762.

Demol; XVII.

II.
145.

Belost-Jolimont asupra lui Chabot observ. 5 asupra Art. 878.
Curtea din Paris. D. P. 57. 2. 195 și Dreptul pe 1889, No. 71, după
care asemene cerere ar putea în toate casurile fi îndreptată contra,
moștenitorului. (Comp. Curtea din Paris și din Nancy. D. P. 67.2.
156. D. P. 76. 2. 177.)—ln fine, întrun alt sistem, cererea de separare

de patrimonii

n'ar putea

nici întrun

tra moștenitorului, pentru că el nu

caz fi îndreptată con-

represintă

pe

creditorii

sei.

Aubry et Rau. V. $ 619, p.212. Duranton. VII. 488. Vedi și Demol.

XVII. 117 și 137. Mouilon. II. 469.—Pentru a fi plătiți cu preferință înaintea legatarilor, creditorii ehirografari ai defunctului vor
trebui să ceară separarea de patrimonii și in contra lor, luând asupra imobilelor moştenirei inscripţia prevădută de Art. 1743: Demol.

XVII. 122. Aubry et Rau, V. $ 619, p. 224, teest și nota 44. De-

mante, III. 219 bis, III. Vedi și Laurent (X. 60) care se pronunță
1)

tot în acest sens, mărturisind însă că cestiunea este îndoelnică.
Laurent. X, 11, în fine. Belost-Jolimont asupra lui Chabot, observ.

1 asupra Art. 878.—Contră. Curtea din Paris. D. P. 67. 2. 156.
*) Argument din Ant. 781, 784 și 1743, după care separația de patrimonii trebue să fie cerută. Vei şi Art. 783 care dă acelei ceveri numele de acțiune. —Codul Italian distinge între mobile şi imo„bile. Pentru cele dintăi, el prescrie o cerere în judecată (Art.

2059), ear pentru imobile, dreptulla separare se esercită prin o
inscripție ipotecară

„Că
3)

(Art.

2060),

ceea ce- nu

se prea esplică, pentru

inseripţiunea nu poate înlocui o acţiune judecătorească.

Laurent. X, 17. Ducaurroy. IL. 761. Arntz. IL. 1616. Vedi și D.P.
16. 2, 177, nota 1. Dufresne. Separ. des patrimoines. 34. Aubry et

Rau V. $ 619, p. 212, nota 11. Bonachi. III, p. 341.

Berriat

St.

Prix. ÎL. 3116. Veţi însă Demolombe (XVII, 115 și 138 urm.) care
distinge între esercițiul dreptului

şi mijloacele

conservatorii pentru

a păstra dreptul de a putea esercita separaţiunea. După acest au37
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CODUL

CIVII,.—CARTEA

IM.—TIT.

L—0AP. VI.-—S-a

III. —ART.

781.

In privinţa averei mişcătoare, acțiunea în separare este deci
de ajuns. In privința imobilelor succesiune însă, creditorii defunetului nu vor putea să esercite dreptul lor de precădere față cu

creditorii moștenitorului de cât

îndeplinind

două formalităţi: 19

cerând pe calea judecătorească separarea de patrimonii și 2” luând inscripţia prevădută de Art. 1743.))
Inscripţia va trebui să fie luată în termen de 6 luni de la
deschiderea moştenirei, ear acțiunea în separare va putea fi întrodusă cât timp imobilele sunt încă în patrimoniul moștenitorului

(Art. 783),

nare. 2) (Art.
Astfel,

adecă

1295,
o dată

pănă

1802

la transcrierea

actului

C. 0. Art. 722, 793

ce inscripţia

a fost

luată

de

înstrăi-

Pr. Civ.)

în termenul util

(6

luni de la deschiderea moștenire)), separarea poate fi cerută şi.
dobândită şi după espirarea acestui termen, cât timp moștenitorul
W'a înstrăinat

încă averea.

Asemene

cerere

n'ar

mai fi însă pri-

mită în urma înstrăinărei, adecă a. transerierei actului, chiar dacă
inscripția ar fi fost anterioară acestei înstrăinări, Art. 1790 ne„fiind aplicabil în specie. (Vedi înfrd, esplicarea Art. 1743.)
Bunurile asupra cărora se esercită dreptul de preferință care
resultă din separațiunea patrimoniilor. (Art. 781.)

Care sunt. bunurile asupra cărora
Art.

781

respunde

la această

separațiunea se esercită?

întrebare

când

dice

că

patrimo-

niul defunctului, adecă toată averea sa mișcătoare și nemişcătoare
(Art. 7183) se deosebește de patrimoniul moştenitorului. *)
tor, creditorii și legatarii n'ar avea nevoe de nici o cerere în justiție pentru a putea esercita însuși dreptul. In acest sistem, separea fiind un privilegiii, acest privilegii se va esercita, ca toate celelalte, prin conservarea lui (Art. 1743), fără nici o cerere judecătorească. Comp. şi Mourlon. II. 470 și Curtea Metz. D.P. 68. 2. 103,
1) Laurent..X. 34. Tribunalul Ilfov. Dreptul pe 1886, No. 75.
2) Laurent. X. 30, 34.— Merlin (Quest. Sâpar. des patrim. $ 2, No. 5)
şi alţi autori după

dânsul

(vedi înfră, pag. 588,

nota

3) întemein-

du-se pe terminii Art. 1743, au susţinut că cererea în separație,
ca şi inscripţia, trebue să se facă în termenul de 6 lumi de la
deschiderea moştenirei, însă această părere nu este admisibilă, căci
Art.

1743

referinduse

la Art.

783,

n'a înţăles să deroage

la acea-

stă disposiţie. Vedi Dalloz. Succes. 1413, Aubry et Rau.- V. $ 615,
“mota 36. Duranton. VII. 488. Troplong. Hypoth. I. 325.
3) Cererea de separare nu trebue neapărat să cuprindă totalitatea
bunurilor,

căci această

separare

poate

să

aibă

loc

numai

asupra,

unei părți din bunuri, de esemplu, numai asupra averei mișcătoare, sau numai asupra acelei nemişcătoare. (Art. 783.) Demol.
XVII. 135. Demante. III. 219, bisl.—La Romani, din contra, separarea. de patrimonii implica ideea unei măsuri generale Şi colective,

cuprindând întreaga avere de moștenire. Vedi supră, p. 574, nota 1.

DESPRE SUCOESIUNI.—ART. 781.
rile,
“tul
Tit.
vut
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Astfel, dreptul de separaţiune se aplică: 10 la toate bunudrepturile şi acţiunile care aparțineau defunctului în momenmorţei sale, rebus întegris. (L. 1 $ 12 şi 13. Dig. Lib. 42.
6.) In aceste bunuri întră și creanţele ce defunctul ar fi aîn contra moștenitorului seu presumtiv. Să nu se dică că a-

ceste

creanţe

sunt stânse

prin

confusiune,

căci separarea patrimo-

niilor are tocmai de scop împedecarea acestei confusiuni. 1)
20 bfectul cererei în separare de patrimonii se întinde

la Fructele pro-

toate fructele civile sau naturale produse de bunurile Moștenireă rile moşteniîn urma morţei lui de cujus, dacă origina şi identitatea. lor este reiîn urma
.

e

K

.

oo

Morţei lui de

bine constatată, căci dacă defunctul nu s'ar fi severşit din viaţă, cujus. Conaceste fructe ar fi mărit patrimoniul seu, şi prin urmare, şi gatroversă.
ranţia creditorilor sei. Aceasta nu este de cât aplicaţiunea macsimei: fractus augent hereditatem. ?) (L. 20 $ 3. Dig. Lib. 5. Tit. 3.)
30 In fine, efectul cererei în separare de patrimonii se în- Istrăinarea
,

tinde

asupra

prețului

y

.

bunurilor

4

î.

A

înstrăinate

lucrului moş-

de defunct, când preţul tenirei când

este. încă datorit, pentru că dreptul la acest preţ este o creanță prețul nu Sa
care face parte din patrimoniul defunctului, şi care, prin urmare, Pi:
servește de siguranță creditorilor sei. Aceşti creditori vor avea
deci

toate

drepturile

care

cite privilegiul vândătorului

aparțineau

(Art.

defunctului,

1730 $ 5,

putând

1737,

să eser-

1740)

şi să

ceară resoluțiunea vândărei pentru neplata preţului.?) (Art. 1365.) ete.
1) Mourlon. Îl. 471. Laurent. X. 20. Demolombe. XVII. 133.
Separaţiunea patrimoniilor nu se aplică însă bunurilor pe care Efectele se-

defunctul

lear fi dăruit descendentului

raport şi pe care

el trebue

bunuri

reîntră în moştenire

X.

Mass6-Verg€.

să le aducă
spre

seu fără

dispensă de ra- paraţei n

înapoi, căci, deși aceste punurile su-

a fi împărţite

de o potrivă

între puse raportu-

toți descendenţii, aceasta este prin o ficţiune stabilită numai în lui. Art.763.
interesul descendenților care au drept la raport (Art. 751), ea
nu în interesul creditorilor şi al legatarilor care nu pot nici o
dată cere raportul. (Art. 763.) Demolombe. XVII. 129. Laurent.
21.

II. p. 332, tecst şi nota 12, Marcade.

Duranton. VII. 493. Mourlon. Il. 472.
215. Arntz. IL. 1617, în fine,

Aubry

III. 287.

et Rau. V. $ 619, p.

Tot pentru aceleași motive, efectul cererei în separaţiune nu se Nici la bunu-

întinde nici la bunurile care fictiv au fost

cuprinse în

masă pen-rilefictive
cu-

tru calcularea părței disponibile. (At. 849.) Aubry et Rau, loco cit.PID50
în masă

2) Aubry et Rau. V. $ 619, p. 214, teest şi notele, 18, 19. Mourlon. rţeă disII. 471. Laurent. X. 22, Demolombe. XVII. 132. Curtea din Caen. ponibile. Art.

D. P. 51. 2. p. 287.—Contră, Grenier (Fypoth. Il. 436) şi Mass6-

— 849.

rile moştenirei înainte de cererea în separare, ci nuinai de acele
produse în urma acestei cereri, soluţiune care se vede combătută
cu mult succes de cătră Aubry et Rau, loco cit, nota 19.

“

Verge (II p. 332, nota 13), după care creditorii defunctului nu
trebue să profite de fructele naturale și civile produse de bunu-

3) Laurent. X. 23. Aubry et Rau. V. $619,p.214. Toullier. D.I1. 541. Instrăinarea
Aceeași soluțiune este admisibilă când înstrăinarea nu emană de din partea
la defunct,

Lp
ci: de la moștenitor,

pentru

ne
:
moştenitorucăă preţul
iea
locul lucrului
Ri Contro-

versă,

CODUL

580

CIVIL.—CARTEA III.—TIT. L—CAP. VI—S-a IIL—ART. 781.

Dacă însă preţul a fost plătit fie defunctului, fie moştenitorului care ar fi înstrăinat obiectele moştenirei, cererea în separare nu va avea nici un efect în privința bunurilor eșite definitiv din patrimoniul defunctului sau a moștenitorului. Aceasta, este
o consecință neapărată a Art. 783 care voeşte ca acţiunea în separare să nu

poată

fi esercitată

de cât în timpul

în care bunurile

se găsesc în mânele moștenitorului. Creditorii moştenirei ar putea
însă, în asemene caz, să atace înstrainarea ca făcută în frauda
drepturilor lor. !) (Art. 975.)
Separaţiune

de patrimonii,
ciară

sau

10

de

în caz de moştenire

succesiune

benefi-

vacantă.

Moștenire beneficiară.

Acceptarea moștenirei din partea unui moştenitor sub beneficiii de inventar

atrage

de

drept în folosul

creditorilor

defunctu-

lui, precum și a legatarilor sei (Cas. Fr. D. P. 63. 1. 273) separarea de patrimonii, fără ca să fie nevoe de cerere în judecată
sau

de inscripția

cerută

înstrăinat prin

de Art.

efectul

unei

1743,2)

subrogaţiuni,

şi

separarea

conform

ar avea

regulei:

în ju-

diciis universalibus, pretium succedit în locum vei et res în locum
preții. Aubry et Ran. loco cit. Mass6-Verge, IL. p. 334, nota, 17.

Mourlon. II. 475. Demolombe. XVII. 181 şi 203. Marcade. III. 398.

Curtea Nimes. D. P. 54. 2. 206. Comp.
junge la același resultat, întemeinduse

Sehimb. Controversă.

și Laurent. X, 23, careape alte consideraţiuni.—

“ Contră. Dubreuil. Stpar. des patrim. Cap. 8, $ 1, No. 3. C. Montpellier. Râpert. Dalloz. Succes. 1437. Valette. Provil. e! uypoth. No. 86.
In caz când moștenitorul ar fi schimbat unele bunuri ale moştenirei în contra

altor bunuri,

care

ar fi

devenit

proprietatea

sa,

separarea de patrimonii va putea de asemene să aibă loc, pentru
că lucrul primit în schimb a luat locul bunurilor moștenirei. Sud-

rogatum

sapit naturam

subrogati.

Mass6-Verge.

II, p.

16. Laurent. X. 24. C. Nimes. D. P. 54. 2. 206.—Contră.
uil. op şi foco supră cit.
Prescrierea,
acţinnei în
separare

în

privința prețului datorit
de dobândi:
torul imobilului moştenirej. Controversă.

Naște

însă întrebarea:

cât timp

separarea

de

333,

nota

Dubre-

patrimonii

poate

ea să fie cerută în privința prețului datorit de dobenditorul imobilului moștenirei care ar fi fost înstrăinat de cătră moştenitor ?

Cestiunea este controversată: unii considerând că fiind vorba în
specie de o creanță, adecă de un lucru mobil, cred că separarea
nu va putea să fie cerută în privinţa preţului de cât în termen de
3 ani de la înstrăinare, conform Art. 783 $ 1 (Mourlon. II. 475.

Laurent.

X. 25.

Demante.

III.

221

bis, Il.

Duranton.

VII. 490.

Dufresne. 83), ear alţii admit prescripţia de la imobile (v. p. 587,
nota 5.) Demolombe. XVII. 205. Mass6-Verg€. II. p. 334, nota 17,
îm medio. Barafort. 127 C. Caen. D. P. 60. 2. 193.

') Toullier.
Laurent.

D. 11. (partea II) 540. Mass6-Vergă.
X. 27, în fine.

2) Beneficio inventarii beneficium

II. p. 333,

separationis ipso jure imest.

nota

16.

In a-

cest sens este jurisprudenţa franceză. Vedi D. P. 87. 2. 173.D.
P. 82. 1.364. D.P. 71. 2. 37. D. P. 67. 2, 213. D. P. 65. 2. 157.

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 782, 783.
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loc, în asemene caz, după jurisprudenţă, chiar în privința moştenitorilor care ar fi acceptat moştenirea pur și simplu, 1) ceea ce.

noi n'am admis. (Vedi s4pră p. 391, în notă.)
Jurisprudenţa

nu

aplică însă

această

regulă

de

cât în tim-

pul cât ţine indivisiunea între comoştenitori, şi prin urmare, separarea de patrimonii nu continuă a avea ființă, în urma împărțelei, de -câț dacă ea a fost adusă la cunoștința publică, conform
Art. 1743, prin o inscripţie luată în timpul acestei indivisiuni.*)
Pentru a curma toate aceste neințălegeri și controverse, noi am
admis că, dacă din mai mulți comoștenitoră unii au primit suceesiunea sub beneficiii de inventar, ear alţii pur şi simplu, separarea
patrimoniilor nu va avea ioc, atât în țimpul indivisiunei cât şi după
împărțeală, de cât pentru moştenitorii beneficiari. (Vedi suprâ, p.
391, în nota 3 de la p. 390.)

2% Moștenire vacantă.
Când o moștenire este vacantă, separarea patrimoniilor are
loc de drept, fără nici o formalitate sau mai bine dis, nu este
loc în specie la separarea de patrimonii, fiind că, în asemene caz,
nu esistă un moștenitor având un patrimoniu cu care să se poată
confunda patrimoniul defunctului. $)
Imprejurările care fac să se peardă dreptul de a cere
separarea de patrimonii. (Art. 782, 783.)
Imprejurările
dreptul

de

a cere

care

fac pe

separarea

de

creditorii

defunctului

patrimonii

sunț

să peardă

următoarele:

19

D. P. 63. 1. 273.D. P. 60. 1. 506. D.P. 58. 1. 356.D.P. 56.2.
294. D. P. 55. 1. 49..D. P. 53. 1. 282. D. P. 54.2.206.D.P.51.

2, 236. D. P. 49. 5. 358 etc. Vedi şi Mass6-Verge. IL.
nota, 33. Arntz. II. 1622.—Contră. Curtea din Rennes
Dalloz, Succes. 785), Duranton (VII. 47, 489 şi XIX. 218),
(X. 82) şi Martou (Il. 679), după care inscripţia preserisă

p. 341,
(Râpert,
Laurent
de Art.

1743 arfi neapărată pentru a conserva drepturile creditorilor moștenirei. Această din urmă părere mi se pare cea mai juridică. Comp.

şi supră, p. 574, unde am vădut că moştenitorii şi legatarii aravea interes a cere separarea de patrimonii, chiar când moştenirea
a fost primită sub beneficii de inventar.
i)

Vegi

D. P. 87. 2. 173.

D. P. 67.

2. 213.

D. P. 65.2.

157.D.P.

58. 1. 356. D. P. 56. 2.294. D. P. 55. 1. 49. Jdem. Aubryet Rau.
V. $ 619, p. 236.— Contra. Laurent. X. 86, 87. - Demolombe. XV.
"173. Vedi şi supra, p. 391, în nota 3 de la p. 390, unde se arată
mai pe larg controversa.

2

”

Cas. Fr. D. P. 58. 1. 356. Vedi şi D. P. 87.2. 173. Vegi și MasstVerge. II. p. 342, nota 33, în medio. Aubry et Rau. V.$ 619, p.236,
„tecst şi nota 61.—Contră. Curtea din Caen (decisie casată.) D. P.
__56, 2. 294. Verdi şi supră, p. 391, în notă,
3) Custea din Amiens. D. P. 54. 5. 690, No. 5. Troplong. Privă. et
huypoth. IL. 651, p. 15. Masse-Vere&. IL. p. 342, nota 33, în fine,

CODUL
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CIVIL.—CARTEA

III.—TIT. L—CAP.

VL.—S-a IJI.—ART, 782, 188.

confusiunea sau neputința materială de a distinge
tului de acele ale moștenitorului; 2* renunțarea
3” prescripţia, în privinţa averei mişcătoare (Art.
și în fine, înstrăinarea din partea, moștenitorilor a

tenirei. (Art. 783 $ 2.)

bunurile defuncla acest drept;
783 $ 1); 4%
imobilelor moş-

|

19 Despre confusiune.
Acest mod

de stângere

a dreptului de a cere separarea

de pa-

trimonii nu se aplică imobilelor (Art. 783), nici mobilelor incorporale,

precum

suit

creanţele

şi rentele,

de vreme ce aceste lucruri

pot în tot-deâuna fi distinse de lucrurile moștenitorului. EI nu se
aplică decă de cât la mobilele corporale câre se pot lesne amesteca unele cu altele, așa în cât este cu neputinţă de a face să
înceteze confusiunea.
Astfel, dar, în privința mobilelor corporale, dreptul de a cere

separarea

de

patrimonii

nu

mai

poate

fi esercitat

de câte

ori în

fapt este cu neputinţă de a le deosebi şi de a le distingede bu-

nurile moștenitorului. 1)

Iventarul

Creditorii defunctului și legatarii care voese

şi

descrierea
mobilelor.
Vândarea
mobilelor şi

consemnarea fului precum
banilor.

să păstreze dreptul

de a cere separarea de patrimonii trebue deci să facă inventarul şi
descrierea individuală a, mobilelor corporale lăsate de defunct. 2)
Fă pot chiar să ceară vendarea acestor mobile şi depunerea preşi a banilor

naţii, dacă moștenitorul
pentru

infăţoșarea

găsiți în moştenire

nu preferă să

valorilor

cuprinse

deie o

în

de consem-

cauţiune solvabilă

inventar,

ceasta se va cere. î) (Analogie din Art. 718.)
2% Renunțare

la casa
de

câte

ori a-

la separarea de patrimoniă.

Art. 782.—Acest, drept (de a cere separarea de patrimonii) nu poate
fi esescitat, când acceptându-se eredele (pur și simplu *) de debitor,

1) „Confusis enim bonis et umitis, separatio impetrari non poterit.“
(L. 1 $ 12. Dig. Lib. 42. Tit. 6.) Vedi şi supră, p. 571, nota 2.
2) Creditorii moștenirei mai sunt încă, în drept a cere, odată cu acțiunea. în separare de patriimonii, şi uu sechestru judeciar asupra
averei mişcătoare a succesiunei, ori în ce mâni ea s'ar găsi. Curtea
din Iași, sub președ. d-lui N. A. Bârzu. Dreptul pe 1890, No. 31, p. 252.
3) Mourlon; II. 473. Ducaurroy. IL. 769. Dacă confusiunea este numai
parțială, separarea vu putea fi cerută pentru bunurile care 'ŞI au
păstrat individualitatea lor. (L. 1 $ 12. Dig. Lib. 42. Tit. 6.) Cas.
+)

Fr. Repert. Dalloz. Succes. 1449,
Aceste cuvinte lipsesc din tecst, însă

Art.

782

presupune

în ade-

văr că moștenitorul e pur și simplu și prin urmare debitor personal, de unde resultă că acest tecst nu e aplicabil moștenitorului
minor

sau

interdis

carele

este

neapărat

moștenitor

care, prin urmare, nu e debitor. Vegi su/frd, p. 585.

beneficiar,

|

şi

*
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583
defunctului.

sa făcut astfel novaţiune în privinţa creanței contra

181, 783, 1091, 1128 urm. C. C. Art. 879 C. Fr.)

ce legea le

Creditorii şi legatarii pot să renunţe la dreptul
dă de

patrimoniilor.

a cere separarea

renunțare

Această

(Art.

poate să

fie espresă sau tacită. (Laurent. X. 39.)
Renunţările nepresupunndu-se însă nici odată (vegi p. 337),
renunţarea tacită nu va avea ființă de cât atunci când va resulta
din o faptă care presupune neapărat intențiunea de a, renunţa.
Novaţiune aAstfel, ar fi, de esemplu, casul unei adevărate novaţiuni ope- devărată.
Art.
rată între creditor şi moștenitor prin substituirea unei datorii noui 1128 urm.
acelei vechi, sau prin schimbarea de debitor. (Art
1128 urm.)
(Comp. L. 1 $ 10. Dig. Lib. 42. Tit. 6.) Novaţiunea având de efect stângerea creanţei primitive (Art. 1091), creditorul care a
consimţit la operarea ei încetează de a fi creditorul moştenirei, devenind creditorul personal al moștenitorului, şi ca atare, nu mai
are deci dreptul de a cere separarea de patrimonii. 1) (Art. 784.)
Novaţiunea
Renunţarea tacită mai esistă încă când creditorul moştenirti sui
generis
face

novaţiune

în sensul

Art.

782,

acceptând

pe

moştenitor

de prevădutăde

debitorul seu, 2) de esemplu, prin prelungirea termenului de plată, 5)
prin preschimbarea, titlului pe numele moștenitorului, prin schimbarea

condiţiunilor

contractului,

sau amanet *) (comp. Art. 1058
30. Demante.

de cauţiune, ipotecă

Cod. Calimach), prin urmărirea moş-

) Laurent. X. 40. Demolombe.
nota

prin primirea

Art. 782,

III. 220

XVII. 165.

Mass6-Verg6. II. p. 340,

bis, IL. Asntz. II. 1615.

-

2 Numai creditorul care a făcut novaţiune în sensul Art. 782 perde
„dreptul

de a cere separarea de patrimonii.

Arntz. II 1615.—De

ase-

menea, acest drept nu este perdut de cât față cu moștenitorul care
a fost primit de

datornic. In

privinţa

celorlalți,

separaţiunea

va,

putea să aibă loc. Laurent. X. 43. Cas. Er. D. P. 57. 1. 49.
Trebue însă să observăm că nu este esact de a se dice astăgi
că ereditorul defunctului primeşte pe moștenitor de debitor, pentru
că acest moștenitor intrând în drepturile şi obligaţiunile detunctului, el e singurul

debitor

ce are

creditorul,

şi

acest din urmă

nu

poate să aleagă între un moștenitur şi altul. Tot ce poate să facă
creditorul defunctului este numai de a împedeca amestecarea averei de moştenire cu acea a moștenitorului, spre a se îndestula

mai întăi din averea de moștenire, la care ar renunța când
av urmări mai întăi averea personală
a moștenitorului. Comp. Laurent, X. 42, Bonachi. Il. p. 350.

|

3) Laurent. X. 49. Berriat St. Prix. IL. 3117. Dufresne;
vanton,

XVII.
*

VII. 498.

Maleville,

asupra

161. Mourlon. JI. 460. Mass6-Verge. II. p. 340,

medio. Derante. III. 220 bis, Il.
Mourlon. II. 460. Arntz. II. 1615.

No. 29. Du-

Art. 879.—Confră. Demolombe.
Demolombe.

nota 30, ze

XVII. 163. Laurent.

X. 47. Comp..şi Curtea Paris. Dreptul pe 1889, No. 71. „8 satis
acceperit ab eo, aut si quis pignus ab herede acceperit, non est ei
concedenda, separatio, quasi cum secutus sit.—Ceterum si euim hoc
animo secuti sunt, amiserunt separationis commodum : quippe cum

Inesactitate

de tecst.

-
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Inesactitate
de tecst.

Novaţiune
sui generis.

CODUL

-

.

-

CIVIL.—CARTEA II,—TIT. 1—CAP. VI.—S-a IIL.—ART. 782,

tenitorului. asupra averei sale personale. (Demol. XXII. 163.) etc.
Această novaţiune, ca şi acea prevădută de Art. 1128 urm.
nu se presupune nici odată (Art. 1130), și intenţiunea de a accepta pe moștenitor de debitor trebue să resulte în mod neîndoelnic din natura actului emanat de la creditor, tribunalele fiind
suverane în privinţa interpretărei acestei intenţiuni. 1) De aceea,
la caz de îndoeală, creditorul moştenire poate şi va face chiar
foarte bine de a'şi face reservele sale și de a arăta că eln'a avut intențiunea, să accepte pe moştenitor de debitor. ?)
Trebue însă să observăm

că nu este vorba

în specie de

o ade-

vărată novaţiune, şi că legiuitorul nostra reproducend pe acel
francez, care s'a luat după Pothier, a făcut o confusiune înţre
casul când se operează o adevărată novaţiune, caz prevădut de
Ulpian în L. 1 $ 10. Dig. Lib. 42. Tit. 6, şi îutre acel când,
fără a se face o novaţiune, creditorul defunctului primește de debitor pe moștenitor, făcând schimb şi alegându'l pe dânsul, eligentis
mente heredis personam secutus est. 5) (L. 1 $ 15. Dig. loco cil.)
Este deci vorba în specie de o novaţiune sai generis, căci,
pentru ca să esiste o novaţiune adevărată, să cere o schimbare
în obiectul datoriei, un nou debitor sau un nou creditor (Art.
secuti sunt nomen heredis, nec possunt jam se ab eo separare, qui
quodammodo eum elegerunt.“ (L. 1 $ 10, 11 şi 15. Dig. Lib. 42.

Tit. 6.) Vedi şi Art. 1058 şi 1060 din codul Calimach, citate în nota 3.
Imprejurără
care nu constitnese o no-

vaţiune,

Comunicarea
titlului esecu.-

tor dobândit
în contra, defunctului.

Faptul însă de a primi dobânda de la moştenitor, şi după unii,
chiar un acont asupra capitalului, nu este o novaţiune, Demol. XVII.
162.—Contră, în privința acontului asupra capitalului. Laur. X. 50.
- De asemene, nu coustitue o novaţiune în sensul Art. 782 faptul

de a comunica moștenitorului conform Art. 780 titlul esecutor do-

bândit în

contra

defunctului,

şi de a esecuta

hotărtrea în contra

lui, urmărindu-se bine înţăles averea de moștenire, pentru că cre-

ditoril au fost, siliți să pornească cererea lor în contra moştenitovului, gusa ex. necessilate hoc feceruni. (L, 7. Dig. Lib. 42. Tit. 2.)
Vedi și L. 2, în fine, Cod. Lib. 7. Tit. 72. Demolombe. XVII, 159,
160. Arntz. IL. 1615. Demante. III. 220 bis, II. Laurent. X. 45.
Ce trebue să decidem în caz când creditorul defunctului ar primi
de ja moștenitor, drept plata creanţei sale, efecte de comerţ susscrise de moștenitor, cu adăogire sau encaissement? Vedi Laurent.
X. 51. Demolombe. XVII. 164 şi D.P. 54.2. 206.

5) Maxcade. III. 393. Demolombe. XVII. 158, 166. Vei şi Laur. X. 44.

Art. 1058 şi
1080 din Cod.
Calimach.

*) Demolombe, XVII. 161. Demante.
3) „Oreditorii care încredinţânduse
mit de datornic, dice Art. 1060
de creditori a lui, și nu au mai.

III. 220 bis, II, sn fine. Laur. X. 53.
în moștenitorul mortului, lau pridin codul Calimach, se socotesc
mult drit a se număra între cei-

lalți creditori a mortului.“ Vedi Și Art: 1058 din același codice, unde
se dice : „Dacă creditorii mortului au făcut mutarea datoriilor asupra

moștenitorului prin sineturi sau chizeşii ori amaneturi, atunci nu
au mai mult drit să ceară deosebirea, averei aceluia de averea acestuia, macar de le sar întâmpla şi pagubă.“
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1128), şi în specie, datoria este aceeaşi, creditorul acelaşi și de-bitorul tot același, fiind că moștenitorul asupra căruia a trecut datoria

continuă

persoana defunctului.

Pretinsa novaţiune despre care

vorbeşte Art. 782 nu este alt ceva de cât noua posiţiune încare
se găsesc părţile în urma acceptărei moștenitorului de debitor.')
noEfectele prea -novat în sensul vaţiunei
“ Oreditorul sau legatarul : defunctului care
:
Art. 782,

i

primind

pe. moştenitor

de datornic,

perde pe de o partevădnte de Art.

dreptul de a cere separarea de patrimonii în contra creditorilor
moștenitorului, pentru că el a încetat de a fi creditorul defunetului spre a deveni creditorul moștenitorului ?) (Art. 784), earpe
de alta, nu se mai poate îndestula din averea de moştenire de
cât după achitarea integrală a creditorilor defunctului care au

ceruţ

separaţiunea. 3)

In fine, pentru a termina

cu csplicarea Art. 782, trebue

Să A

782.
|
ae

adăogim că creditorii defunctului nu pot să renunțe la separarea tenitorului
de patrimonii primind de debitor pe un moştenitor minor sau în- minor sau îndă
terdis, căci Art. 782 presupunend că moștenitorul este pur şi
moşun
la
aplica
poate
se
simpluşi ca atare debitor personal, nu
tenitor minor sau interdis, care, în calitatea sa neapărată de moştenitor beneficiar (Art. 405, 454), nu este debitor personal, şi prin

urmare, nu poate fi primit ca atare de cătră creditorii detunetului. 5
30 Despre prescripţie,
Art. 783 $ 1. —In
dreptul

792,

în privința averei mişcătoare.

privința mobilelor după

(de a cere separarea

de patrimonii)

trecerea de trei ani,

este prescris. (Art. 461 urm.

1837 urm. 1909 C. CO. Art. 880 C. Fr.)
Iu privinţa

averei

mişcătoare,

dreptul de. a cere

separarea

de patrimonii se prescrie prin trei ani, ceea ce însemnează că
după trei 5) ani .de la moartea lui de cujus, creditorii lui nu mai
pot cerea fi plătiţi din mobilele moștenirei cu preferinţă și înaintea
creditorilor moştenitotului.. Această prescripţie scurtă se întemeiază
pe presumțiunea că, după trei ani, mobilele defunctului nu mai
pot fi distinse de acele ale moștenitorului, în cât separarea este
cu neputinţă.
Imobilele putând însă în tot-deauna fi distinse unele de altele (L. 1 $ 12. Dig. Lib. 42. Tit. 6), separarea poate fi cerută
5) Comp. Ducaurroy. Il. 767. Laurent. X. 41, 43. Mourlon, IL. 459.
Avntz, IL. 1615. Demolombe. XVII. 157. Demante. II. 220 bis. 1.
Cas. Fr. D. P. 57. 1. 49.
>) „Hos enim cum creditoribus heredis mumerandos“ dice Ulpian în
L. 1 $ 16. Dig. Lib. 42. Tit. 6, de separationibus.
3) Demolombe. XVII. 169. Demante. III, 220 bis, III și 223, bis II, Du-

anton. VII 449. Comp. şi Cas. Fr. D. P. 57. 1. 49.

3) Lamrent. X. 54, D.

P. 55. 2. 162. Vedi şi supă,

p.

582, nota 4.

3) Comp. Art, 722 şi 1909 care admit prescripţia de 3 ani și în alte casuri.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

II1.—TIŢ.

1—CAP.

VI.—S-a.

III. ART.

783 Ş 1.

cât timp ele n'au eșşit încă din patrimoniul moștenitorului. (Art.
783 $ 2.) Vom vedea însă p. 587, nota 5, că dreptul de a cere

» separarea nu este imprescriptibil,
Prescripția scurtă de trei ani se aplică atât la mobilele corporale, cât şi la acele incorporale, de vreme ce legiuitorul
vor-

beşte de mobile în genere, fără nici o deosebire, !) cu toate că
aceasta nu este tocmai logic, după cum observă Mourlon. (II. 473.)
Această

prescripţie

de trei ani?) curge în contra, ori cui, adecă

atât în contra creditorilor minori şi interdiși (non obstat Art. 1876),
cât şi în contra creditorilor condiționali sau cu termen (non-obstat

Art,

1885),

și chiar

în contra

acelora

care

ar fi în stare

să do-

vedească că w'au avnt cunoștință despre deschiderea moştenirei. 3)
Punctul de
Punctul de plecare al acestei prescripțiuni este deschiderea

prescripției, Moștenirei,

pentru

că acesta

Controversă. Jegatarii pot. cere separarea

este

momentul

de

când

de patrimonii. î) Arţ.

Instrăina
rea
mobilelot

şi

2057 din co-

dul Italian este formal în această privinţă.

Dacă înaintea espirărei termenului de trei
sate de defunct s'au amestecat în totul cu acele
lui, creditorii, deşi n'au perdut încă dreptul de
de patrimonii, sunt însă în imposibilitatea materială

creditorii

ani, mobilele lăale moştenitorua cere separarea
de a'] esercita. 5

Afară de prescripţia de trei ani şi de confusiunea mobilelor,

moştenirei. dreptul de a cere separarea de patrimonii mai poate încă fi perdut pentru creditori prin înstrăinarea din partea moștenitorului a
mobilelor moştenire (Art. 1909), întocmai ca şi la imobile, $)
(Vegi și înfrd, p. 588.)
5) Mourlon. II. 473. Laurent X. 25. Demolombe.

Dreptul Ro-

2)

man şi drep-

La

Romani, ca şi în codul

Calimach

de cinci ani, fără a se distinge

tul vechii.

XVII.

(Art, 1062),

între mobile

şi

172.

acest termen

imobile.

era

Vedi L.

1 $ 13. Dig. Lib. 42. Tit. 6 citată p. 571, nota 2.—In codul Italian,

termenul este de 3 luni de la deschiderea moștenirei (Art. 2057),
ear în Ante-proiectul de revisuire de 6 luni (Art. 985), fără nici
o deosebire între mobile și imobile.
.
5) Demol. XVII. 174. Demante. IIL. 221 bis, IV. Duranton. VII. 482,
*) Analogie din Art; 1743, după care termenul de 6 luni dat creditorilor şi legatarilor pentru luarea inseripţiunei spre a conserva
privilegiul asupra, imobilelor moştenirei curge tot de la deschide-

rea moștenirei. Demol. XVII. 173. Demante. III. 221 bis, IV. Lau-

rent X. 25. Ducaurroy. IL. 770, nota 3. Duranton. VII, 482. Mass6Verge. IL. p 332, nota 14.—Contră. Aubiy et Rau. V. $ 619, p.
217, tecst și nota 28, după care termenul de trei ani ar curge
de la acceptarea sau de la intrarea în moștenire, după cum se
esprimă Art. 1062 din codul Calimach, ca și la Romani, unde

„_

prescripția nu începea a curge

de cât tot de la adiţiunea

de ere-

ditate, post aditionem. (L, 1. $ 13. Dig. Lib. 42. Tit, 6.)
3) Laurent. X. 26. Marcad. III, 394. Arntz. IL. 1617. Demol. XVII. 175.
6) Demol. XVII. 175. Laurent. X. 27. Mareade. II. 394. Duranton.
VII. 483. Ducaurroy. IL. 770. Aubry et Rau. V. $ 619, nota 22.
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Mobilele înstrăinate de cătră nioștenitor nu vor putea deci fi Revendicarea
mobilelor.
“adi
:
2
:
Pen- Controversă.
dacă% el ar k fi de IERrea credinţă,
chiar
de la cumpărător,
revendicate
tru că spiritul legei este de a nu conferi nici un drept de suită
în privinţa mobilelor, !) Creditorii vor putea însă să atace prin
acţiunea pauliană instrăinările făcute de moştenitor în frauda drep|
turilor lor. (Art. 975.) (Vedi szpră, p. 580.)
r

40 Instrăinare din partea moștenitorului a imobilelor moştenirei.
Art. 783 $ 2.—In privinţa mobilelor, acţiunea (în separare de
patrimonii) se poate esercita în tot timpul în care imobilele se găsesc
în mâna (adecă în patrimoniul) evedelui, (Art. 1743 C. C. Art. 880 C. Fr.)
Art. 1743.—Creditorii şi legatarii care cer separațiunea patrimoniului defunctului 2) conservă privilegiul lor asupra imobilelor succesiunei în faţa creditorilor eredilor sau representanţilor defunctului, prin
inscripţiunea

acestui privilegiii

2)

în termen

de

șase

de la data

luni

deschiderei succesiunei.
Inaintea 'espirărei acestui termen, nică o ipotecă stabilită de cătră
ereţii sau representanții defunctului asupra acelor bunuri spre prejudiciul
creditorilor sau legatarilor succesiunei, nu poate avea efect. (Art. 781—

783, 902, 1738,

Confusiunea

1745 C. C. Art. 2111

la separarea

pedică

C. Er.)

de fapt care, în privinţa mobilelor,
patrimoniilor

(vedi supră,

constitue

p. 582)

o

este arare

ori admisibilă în privinţa imobilelor care, mai în tot-deauna, pot,
fi deosebite unele de altele. *) (Vei și suprâ, p. 582.) De aceea,
acţiunea

în separare

de patrimonii

poate

tot-deauna

fi

esercitată

în privinţa averei nemişcătoare în tot timpul 5) în care ea, se găDacă preţul n'a, fost; însă plătit moştenitorului şi este încă datorit, separarea de patrimonii se va esercita în ori ce caz asupra
lui. Vedi supră, p. 579.

Ducauroy.

Îl. 770.—Art.

contra,

atât în privinţa

tul pe

1890, No.

1061
mobilelor

din codul Calimach presupune

din

cât și o imobilelor, o înstrăinare

de bună credinţă, fără vicleșug şi înșălăciune, ca și legea 2, Dig.
lib. 42. Tit. 6, utigue si mulla fraudis incurrat suspicio, şi unii
aplică şi astădi aceste tecste. Vedi Dufresne. Sfpar. des patrim.
No. 47. Comp. Laurent. X. 27 și Demolombe XVII. 179. Vedi șio
decisie a curței din Iaşi, dată sub preşed. d-lui N. A. Bâzu (Drep-

2)
3)
+)
5)

31) care pune

în princip

că separarea

de patri-

monii își produce efectele sale în privinţa mobilelor înstrăinate
de moştenitor, dacă în fapt se constată că achisitorul lor a fost
de rea credinţă. Vedi şi înfrd, p. 588.
'Tecstul francez adaosă : conform Art. 783 de la titlul succesiunilor.
'Tecstul fr. adaogă: asupra fie-căruia din aceste bunuri. V.p.589,n. 1.
„Cum predia contribui non possini, nisi îta conjumele "D08Se85i0nes (sint) et permizte propriis, ut impossibilem separationem efjecerint ; quod quidem per raro contingere potest.“ (L. 1 $12. D. 42. 6.)
Acţiunea în separare de patrimonii relativă la imobile nu se pre- Prescrierea
serie deci prin trei ani ca pentru mobile (Art. 783 $ 1), ci prin anţiunei în
30 de ani, ca orişi care acțiune. (Art. 1890.) Laurent. X. 28. Du- Cocos

rant. VII. 486. Toullier. D. IL. (partea II) 539, nota b. Merlin, 9
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CODUL

CIVIL.—0ARTEA

II.—TIT. 1.—CAP. VI.—S-a NIL—ART.

783, 1743.

sește încă în patrimoniul moștenitorului, adecă cât timp ea n'a
fost încă înstrăinată de dânsul
(Art. 183), de unde resultă că

nu se

mai poate

cere

separarea

bunurilor

nemişcătoare

şi chiar

mișcătoare (vegi suprdă, p. 586) care au fost înstrăinate, dacă prețul-a fost plătit 1) şi a intrat în patrimoniul moștenitorului. (Comp.

Laurent. X. 27, 29.)
Dacă
preţul n'a fost încă
plătit v&ndătorului creditorii. sunt
admiși a cere separaţiunea, pentru că prețul iea locul lucrului
3

Dreptul Ro-

înstrăinat,

prin efectul une! subrogaţiuni.?)

Și la Romani,

man și drep-

separarea

patrimoniilor

nu

mai

putea

să aibă

atrimoniul

moş-

tul vezhiă. loc după legea 2. Dig. Lib. 42. Tit. 6,n când bunurile moştenirei
fusese înstrăinate de bună credință. Vedi şi Art. 1061 din codul
Calimach, unde se dice: „Dacă moștenitorul au vândut fără vicleșug și înșelăciune lucrurile moştenirei, sau şi toată moştenirea
mai înainte de a cere creditorii sau legatarii deosebirea, averilor,
are deplină putere vândarea aceasta, şi nu se dă mai mult dreptul
deosebirei, ci dator este moștenitorul acesta să plătească datoriile.“
Codul Calimach presupune deci o înstrăinare de bună credință ca şi L. 2, citată, atique si nulla fraudis incurrat Suspicio,
şi unii aplică şi astădi acesţe tecste. Vegi supră, p. 587, nota 1.
Din cele mai sus espuse mai resultă încă că moștenitorul are
facultatea de a înstrăina averea mişcătoare şi chiar pe acea nemișcătoare (Art. 1743 $ 2) imediat după deschiderea moștenirei,
în tot timpul de la deschiderea e! şi pănă la cererea. în separare,
medio tempore, după cum se esprimă lega 2. Dig. Lib. 42. Tit. 6,
„Momentul
Am vădut că, după Art. 783, separarea de patrimonii poate
pănă când separarea ppoate să

fie cerută

cât timp

bunurile n'au

esit încă

din

torului. Cestinnea este prin urmare de a se şti, la caz deȘ
răinare, momentul când bunurile înstrăinate au eșit din patrimoniul seu. Lastrăinarea imobilelor nefiind oposabilă celor de al

fi cerută în
privința îmo- teni
bilelor.
înst

treile de cât în urma

transcriei

actului

care

o constată,

imobilul

âne în mâna vendătorului pănă la transcriere şi, ca atare, pănă
în acest moment este gajul creditorilor sei. 5) (Art. 1295, 1802
vrem

0. C. Art. 722, 723 Pr. Civ.)

(Quesi. Separ. des patrim. $ 2. Dufresne. 586.—0ontră. Demolombe.
XVII. 197. Aubry et Rau. V. $ 619, p. 217, tecst şi nota 29.
Mass6-Vergf. II. p. 333, nota 15. Vazeille. Prescription. 383. După
acești din urmă autori, acţiunea în separare ar fi imprescriptibilă
în acest sens

că ea nu sar stânge de cât o ată

cu creanţa pentru

siguranța cărel ea a fost conferită.
Puțin importă în această privință dacă plata a avut loe in mod
efectiv, sau prin compensare ori delegație. Aubry et Rau.
V. $
619, p. 216 nota 23. Dufresne. Sâpar. des pairimoines. No.
88.
Vedi

supră,

p. 579,

nota

3, unde

se arată

controversa.

Laurent X. 30, 34. Comp. Aubry et Rau. V. $ 619, nota 36.
Duranton. VII. 488 şi XIX. 216, Troplone. Huypoth. 1. 325. P. Pont.
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Prin urmare, creditorii şi legatarii pot să ceară separarea
de patrimonii în privinţa imobilelor înstrăinate de moștenitor sau
de defunct pănă la transcrierea actului de înstrăinare. (Laur. X. 30.)
Creditorii

şi legatarii

care

voesc să se folosească

de benefi-

Art. 1745.

ciul separațiunei trebue însă să iee o inscripţie asupra fie căruia
din

imobilele

moștenireă,

derea moștenirei 2) (Art.
fie îndeplinită

') în

termenul

1743

$ 1),

chiar de creditorii

care

de

6 luni

de la deschi-

formalitate care trebue să
ar fi luat

o inscripţie

an-

terioară asupra imobilelor defunctului, pe când el era încă în viaţă. *)
1dem. |. 396. Vegi şi supră, p. 578, nota 2.—Contră. Merlin. Quest.
Sâpar. des patrim. Ş 2, No. 5, după care acţiunea în separare trebue să se introducă în termenul de 6 luni de la deschiderea moştenirei, ca și inscripţia prescrisă de Art. 1743. Tot în acest din urmă

sens

se

mai pronunță încă Grenier (Fypoth.

dem. 182) Toullier (II, partea

II. 543, 544)

II. 432)

şi Chabot.

Battur (I-

(Art. 880.)

,

') De şi tecstul nostru (1743) nu prevede o inscripție specială asupra Sperialisarea

fie căruia din imobilele moștenirei, după cum prevede

în termeni InScibției-

formali atât Art. 2111 din codul francez (2060 Ital.) cât şi Art, 39 din
legea ipot. belgiană, totuși aceasta resultă în deajuns, pare-mise, din
principiile generale, după care ori ce inscripţie, trebue să fie spe-

cialisată. (Art, 1774, 1755,
garantează

interesul

1758.) Iu adevăr, specialisarea inscripției

celor de al treile cumpărători,

creditori ipote-

cari sau chirografari, căci o inscripţie generală luată asupra tuturor
imobilelor moștenirei ar fi prevenit pe cei de al treile că creditorii defunctului înţeleg a'și esereita dreptul lor asupra bunurilor

moștenirei, însă i-ar fi împedicat de a cunoaște fie care din aceste

bunuri. Laurent. X. 32.— Vedi însă Curtea din Nimes (Râpert.
Dalloz, Succes. 1480) și Foiiet de Conflans (Art. 878, No. 7) care
chiar în Francia

admit inscripţia generală asupra tuturor imobilelor

moştenirei, de şi acolo Art. 2111 se vede redactat în sens contrar.
2) Creditorii defunctului care n'au luat inscripția în termenul de 6
luni se pot înscrie şi după espirarea acestui termen, dacă bine înțăles imobilele se găsesc încă în patrimoniul moştenitorului (Art.
783), și asemene inscripţie le va da o precădere faţă cu creditorii

chirografani ai moștenitorului şi față cu creanțele

ipotecare nein-

scrise sau înscrise după dânşii. (Art. 1745.) Laurent. X. 35. Demol.
XVII.

193.

Mass6-Verg€. []. p. 339,

tecst şi nota 27.—Prin

inscripția luată în termenul de 6 luni prescris de

Art.

urmare,

1743

are

efect retroactiv pănă în diua deschiderei moştenirei, pe când înscripţia luată în urma espirărei acestui termen nu'şi produce e-

fectele sale de cât de la data ei. Mourlon. III. 1413.—Legea belgiană nu reproduce Art. 1745, de unde resultă că, în Belgia, inscripția nu poate fi luată în urma espirărei termenului de 6 luni.
% Aubry et Rau. V. $ 619, p. 218. Demolombe. XVII. 195. Laurent.
X. 66. P. Pont. Prizil. et hypoth. IL. 300. — Contră, Cas. Fr. şi
Curtea din Bourges. D. P.. 48. 1. 41. D. P. 55. 2.119.
Creditorii privilegiați sau ipotecari ai defunctului vor prima însă
pe creditori! sei chirografari în baza inscripţiei lor primitive, fără
ca să fie nevoe de o nouă

inscripţie luată conform Art.

1743, căci

în specie creditorii moștenitorului sunt afară de causă și inscripția
prescrisă de Art, 1743 nu e necesară de câte ori

este

vorba de

Art. 1745.
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783, 1743,
în,

Această publicitate, necunoscută sub legile vechi, !) are de scop

de pe 1743.de

a vesti

pe

creditorii personali

cari sau chirografari *) şi pe cei
contracteze

cu dânsul

că ei nu

ai moștenitorului,

fie ei

de al treile

ar putea

trebue

şă

care

conteze

pe

ipote-

să

imobilele

moștenirei, care au a fi separate de averea moștenitorului pentru
a remânea gajul esclusiv al creditorilor defunctului.
Această înscripție va trebui să fie luată în formele prescrise
pentru înscripţiile ipotecare 3) (Art. 1780 urm.), fiind că după Art.

Separarea de
patrimonii nu

1743

separararea

de

patrimonii

este

un

privilegiii,

Trebue însă să observăm că această denominaţiune este im-

este un privi-proprie

şi că separarea

de

patrimonii

nu este

un: privilegii

qpei propriu priu gis, *) căci, pe când privilegiul stabileşte un
tate de teesţ, ———

pro-

drept de pre-

-————-—

a se regula raporturile creditorilor defunctului între ei, fără ca:
creditorii. personali ai moștenitorului să fie în causă. Vedi p. 592n. 3.
1) In cât priveşte moştenirile deschise sub legea vechie, creditorii
defunctului n'au deci nevoe să iee nici o inscripţie, pentru că legile vechi nu supuneau dreptul de a cere separarea de patrimonii
publicităței şi inscripțiunet. (Art. 1. C. C.) 'Troplong. Haypoth. 1.
328. Mass6-Verg€. II. p. 337, nota 24. Toullier D. Il. (partea II)

542.—Contră. Curtea din Toulouse și Rouen. Râpert. Dalloz. Prioil,

et hypoth.

112, nota 2 și 3.

*) Art, 1743 vorbina

de creditori în genere și nefăcând nici o deo-

sebire între creditorii privilegiați, ipotecară şi acei chirografari, de
aici resultă că inscripția va trebui să fie luată în termenul de 6
luni în privinţă tuturor creditorilor moștenitorului, fie ei şi chiro-

grafari pentru ca creditorii defunctului să păstreze

dreptul

de a cere

separarea de patrimonii în cât priveşte averea nemișcătoare. Laurent, X. 36.—Contră. Barafort. Sâparation des patrimoines, 154,
după care creditorii moștenirei ar putea cere separarea de patrimonii contra creditorilor chirografari ai moștenitorului, după espirarea termenului de 6 luni şi independent de ori ce inscripție,

ceea

ce este inadmisibil,

de vreme

ce legea

nu distinge.

5) Transcrierea actelor translative de proprietate nu înlocuește inscripția cerută de Art. 1743 și, ca atare, n'ar fi suficientă pentru
a conserva privilegiul separaţiunei asupra imobilelor moștenirei.
Laurent. X. 33. Demolombe. XVII. 193.
*) Vegi infră, p. 591 nota 3. De aceea, separarea patrimoniilor nu
se mencionează în Art. 1737,şi Art. 39 din legea belgiană, care
reproduce

Art.

1743,

a suprimat

cuvântul

privilegii,

ceea, ce în

Belgia este decisiv. (Vedi Laurent. X. 62.) Este adevărat că Art.
1745 pare a dice, la rendul seu, că, în lipsa unei inscripții luată în
conformitatea Art. 1743, dreptul de separare se preface într'o ipotecă, de unde sar putea conchide că, înaintea acestei transformațiuni, el constituea o adevărată potecă privilegiată, însă din acest articol

nu resultă alt

ceva de cât

că inscripţia

care îşi pro-

duce efectele sale din diua deschiderei moștenirei, când ea a fost

luată în termenul de 6 luni, încetează de a fi retroactivă și nu'și

mal produce efectele sale de cât; de la data ei, în caz când ea
a

fost luată în urma

espirărei

acestui

termen.

(Mourlon.

Vegi și Tribun. Dolj. Dreptul pe 1890. No. 82.)

III. 1413.
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ferință între creditorii aceluiași debitor, conferind în acelaşi timp,
un drept de suită în contra celor de al treile detentori (Art.
1790),

separarea

de

patrimonii

este

o prerogativă

acordată

cre-

ditorilor defonctului şi legatarilor contra creditorilor personali ai
moștenitorului, care nu conferă nici ui drept de suită. Separarea de patrimonii este deci un drept sui generis care conferă creditorilor moştenirei dreptul de a. fi plătiţi din averea defunctului cu
precădere şi înaintea celorlalţi creditori personal ai moştenitorului.!)
Acest caracter îl avea separarea de patrimonii atât în dreptul vechiii francez?) cât şi în dreptul intermediar (Art 14 L. din
11 brumariii, anul VII), şi nimic nu ne autorisă a crede că redactorii codului francez, pe care Pam urmat și noi, ar fi înţăles
a părăsi acest sistem. î
Inscripția prevădută de Art. 1743 va fi -nulă dacă nu'va
') Toate aceste consideraţiuni se găsesc pe larg espuse într'o sentinţă foarte strâns motivată a 'Tribun. Dolj, dată sub preşed. D-lui

2)

C. Niculescu. V. Dreptul pe 1890. No. 82 şi Revista judeciară din
Galaţi, (1 Ianuar 1891) No. 8.
Lebrun, Succes. Lib. IV, Cap. I, S-a 1. Pothier, Id. Cap. V. Art. 4.
La Romani,

din

contra,

separarea

patrimoniilor

avea

de efect Deosebire

direct şi principal restabilirea lucrurilor în starea lor primitivă, fă- ntre dreptul

„când să se considere ca neavenit, în privinţa, creditorilor moșteni- greptul aetei, actul care substituea pe moștenitor defunctului, adecă adițiunea de ereditate. Ori ce relaţie de.drept între moștenitor și
moștenire_era deci ruptă. Bunurile asupra cărora moștenitorul înceta de a fi proprietar treceau la creditori. El ne mai având nici
administraţia, nici libera lor disposițiune, înstrăinările emanate de
la, dânsul

erau

nule în privința

ua].

creditorilor moştenirei, care puteau

să urmărească bunurile înstrăinate chiar în mâna celor de al treilea. Mourlon. III. 1400-1401 bis.
3) 'Tribunal. Doljii. Dreptul pe 1890, No. 82. Comp. şi Trib. Paris
(28 anuar

1887)

Revista judeciară,

p. 64. Mourlon. ÎN. 1413 și

urm.

anul ], No.

P.

Pont.

8, nota

Prioil.

1

de

la

et hypothi |.

299. Troplong. dem. 1. 323. Aubry et Raw V. $ 619, p. 222, nota
41 şi p. 232, teest și nota 55. Vedi Laurent. X. 62, 683 și auto-

vităţile citate de Demolombe. (XVII. 208.)—Contră. Curtea din
Metz (D. P. 68. 2. 103) şi din Pau (D. P. 87. 2. 174) care califică separarea de patrimonii de adevărat privilegii.
„Astfel dar, după aceste autorităţi, separarea de patrimonii nefiind Dreptul de

un adevărat privilegii, ci o simplă preferință ce legea conferă cre- Rit

Art.

ditorilor moștenitorului, preferință cure se păstrează prin o inserip- ! versă.
țiune asupra imobilelor moştenirei, nu conferă dreptul de suită în
contra celor deal treile detentori.— Contră. Demolombe. XVII. 209.
Demante. Îl. 229 bis. 1. Barafort. Separ. des patrim. No. 187—192.
Blondeau. Zdem. p. 480. Cas. F. D. P. 71. 1. 352. După aceste din
urmă autorităţi, creditorii defunctului care au luat în termenul de
6 luni inscripţia prevădută de Art. 1743 ar avea dreptul deaur-

mări în mâna celor de al treile imobilul instrăinat de
în urma luărei inscripțiunei.

moștenitor

Â
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cuprinde indicarea specială a naturei şi situațiunei fie căruia din
imobilele asupra cărora creditorul înțălege de aşi esercita dreptul seu. (Laurent.X. 32. C. Lyon. D. P. 63. 5. 341.)
Operarea înSpre a opera inscripţia, creditorul defunctului sau mandata-

scripțiunci. rul seu, învestit cu o procură
senta înaintea
cere inscripția

creanța sa, fie chiar acel

Despre
1

efectele

titlu chirografar. ?) (Art. 1783.)

separaţiunei

de patrimonii,

Efectele în privința creditorilor moştenirei.

Separarea
drepturilor

autentică (Art. 1781), se va pre-

președintelui tribunalului situațiunei bunurilor şi va
privilegiului seu în virtutea titlului care constată

de patrimonii nu produce

respective

ale creditorilor

nici un efect în privinţa,

defunctului.

Scopul

acestui

beneficii fiind în adevăr de a păstra creditorilor moștenirei drepturile ce ei aveau în contra defunctului prin depărtarea de la bunurile lui a creditorilor personali ai moștenitorului, moartea debitorului nu poate să schimbe întru nimic posițiunea creditorilor sei. ?)
Daca defunctul a lăsat o altă clasă de creditori, Şi anume,

legatari, ei nu

vor veni de cât în urma

creditorilor,

conform prin-

cipiului: pemo liberalis nisi liberatus. Legatele nu se vor achita
deci de cât în urma; plăței datoriilor, conform dreptului comun : Non
sunt bona, nisi deducto ere alieno. (L 39 $ 1. D. Lib. 50, Tit. 16.)
Dacă separarea sa cerut de toți legatarii și creditorii de. functului, regularea drepturilor lor se va face conform Art, 1719,
plătindu-se mai întăi creditorii privilegiați, apoi cei ipotecari, pe
urmă cei chirografari și în fine legatarii. 3)
1) Creditorul ar putea cere înscrierea prevădută de Art. 1743, pe
simpla sa afirmaţie, chiar dacă el n'ar avea nici un act scris pentru constatarea creanței sale, pentru că dreptul dea cere separarea
de

patrimonii

aparţine

și acestor

creditori.

(Vedi

suprd. p. 572.)

Mass6-Vergâ. II. p. 338, nota 26, în fine. Vazeille. Art. 878, No.
12. Laurent, X. 32. Aubry et Rau. V. $ 619, p. 219, teest şi nota

34. Comp. și C. Toulouse. D. P. 85. 2. 145.—Contră. Duranton. VII.

492) şi Poujol (Art. 878, No. 17), după care creditorii care mar
avea nici un act scris ar trebui mai întăi să dobândească o hotă-

rire, ceea

5

ce este inadmisibil,

pentru

că

legea

nicăiri nu

prescrie

îndeplinirea acestei condițiuni.
Remâne însă bine înțăles că moștenitorul va putea cere radiavea inscripției, dacă ea ar fi fost cerută de cine-va care n'ar fi
fost creditor al defunctului, putând chiar cere şi daune dela acel
pretins creditor, căci, inscripția implicând insolvabilitatea moşte-

nitorului, poate
2) Laurent. X. 55,

să'i micșoreze creditul. Laurent. X, 32, în fine,
57. Demolombe. XVII. 222. Marcadâ.
IL. 400.

Mass6-Verg€. Il. p. 337, nota 25. Duranton. VII. 476.
3) Laurent. X. 55. Duranton, VII, 476 urm. Marcad.

III, 400.
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Din împrejitrarea că separarea de patrimonii nu produce nici functului
Creditoriă
decare
secerut
pre-au
0
conferă
nu
un efect în privinţa creditorilor moştenirei și
cădere acestor creditori de cât în privinţa: creditorilor personală patrimonii
parareadenu
că defunctului (Ant. 781 şi 1743), resultă că creditorii defunc- pot eselude
tului care au cerut separarea de patrimonii, îndeplinind formali- Pe acei care

tăţile prescrise de Art. 1743, nu dobândesc nici o precădere față scripția după
cu ceilalți creditori ai defunctului care au luat inscripția după 6 luni sau
termenul de 6 luni, sau care n'au luat-o de loc, aşa în cât credi-at-o de loc.
torii defunctului care au luat inscripţia prescrisă de Art. 1743 Controversă,
nu pot esclude pe acei care n'au luat nici o inscripţie. ")
Pentru ca creditorii privilegiați şi ipotecari să poată esercita dreptul lor de preferință,

să fi
prin
însă
câte

faţă cu creditorii

chirografari,

trebue

ca ei

păstrat privilegiul și ipoteca lor prin luarea inscripţiunei şi
reînovirea ei la timp înainte de perimare. (Art. 1786.) Nu este
nevoe ca ei să mai iee inscripţia preserisă de Ant. 1743, de
ori va fi vorba de a se regula raporturile dintre dânșii, fără

ca creditorii

moștenitorului

să fie

în

causă,

căci,

inscripţia

pre-

vădută de Art. 1743 nu e prescrisă de cât pentru a esercita dreptul de precădere ce creditorii defunctului au asupra imobilelor
moștenirei față cu creditorii personală ai moștenitorului. Inscripţia
luată de creditorii defunctului înaintea morței lui de cujus le
asigură deci faţă cu creditorii chirografari ai defunctului, precăderea

ce le conferă

rangul lor, fără o

nouă

inscripție

luată

după

moartea, lui de cujus. Laurent. X. 56. Vedi şi Demolombe. XVII.
196. Aubry et Rau. V. $ 619, p. 224. Comp. Cas. Fr. C. Grenoble
şi Bourges.

D. P. 48.

1. 41.D.P. 55.2. 93 şi 118.—Vedi, cu toate

aceste, P. Pont. Priol. et hypoth. 1. 300. Vazeille. (Art. 878.)
De câte ori însă creditorii defunctului vor voi să esercite asupra imo-

bilelor moștenirei dreptul lor de precădere față cu creditorii personali ai moștenitorului, ei vor trebui să iee inscripția prevădută
de Art. 1743, chiar dacă creanţa lor ar
scripție anterioară. Vedi supră, p. 589.

fi

asigurată

prin

0

in-

Creditorii chirografari al defunctului nu pot să'și asigure drep-, Creditorii
tul de a fi plătiţi din bunurile moştenirei înaintea legatarilor de e
ee
cât prin mijlocul separaţiei de patrimonii și prin luarea inscripției pentrue a î
prevădută de Art. 1743, căci bunurile defunctului confundânduse, plătiţi înainîncă din diua deschiderei moșştenirei cu averea personală a moş-tea legatarilor,
tenitorului, și devenind din acel moment gajul comun al tuturor
acelora cătră care moștenitorul se găsește obligat, fie în numele
seu personal,

fie ea representant

nirei nu pot să pretindă nici un
gatarii, dacă ei n'au

conservat

al

defunctului,

drept de

creditorii

moște-

precădere față cu

le-

acest drept prin separarea de patri-

monii şi inscripţia preserisă de Art. 1743. Aubry et Rau. V.$ 619,
p. 224, tecst și nota 44. Demol. XVII. 122. Vedi și Laurent. X. 60.
5 Laurent. X: 57. Demolombe. XVII. 222. Aubry et Rau. V. $ 619,
p. 225, tecst şi nota 46. Mass6-Verge. II. p. 337, nota 25. Duranton. VIL. 477 şi XIX. 226. Masson. Separ. des patrim._ No. 22. Dollinger. Idem. 131. Cartea Grenoble. Râpert. Dalloz. Succes. 1494,

nota 1. C. Bordeaux şi Cas. Fr. D.P.64. 2. 220.

249.—Coutră.

D.

Blondeau. Separ. des patrim. p. 481—500.
-

P. 71.1.

Foiiet de
38
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Raportul lesa “me ei.

Aceleaşi principii sunt aplicabile în privinţa! raporturilor le-

gatarilor

nii mau

dintre ei. Legatarii

nici o precădere

tre legatari, în adevăr,

nu

care

au cerut

separarea de patrimo-

în contra acelora care n'au cerut-o. Inesistă

nici-o

causă

de

preferință

de

cât acea care: resultă din ipoteca ce testatorul ar fi conferit unuia
din ei. Dacă nici unul nu are o garanţie ipotecară, toți se găsesc
în aceeaşi posiţie și nu poate să atârne de voința unuia din ei

"de a dobândi o precădere contra celorlalţi. 1)

|

Condiţiunea creditorilor moștenire şi a legatarilor poate, cu
toate acestea, să fie schimbată când unul din ei a primit de la

moştenitor o ipotecă sau o altă siguranță specială care îi conferă
un drept de precădere. Creditorul încetând prin primirea acestei

siguranţe de a fi creditorul moştenirei şi devenind creditorul
sonal al moștenitorului (vedi suprâ, p. 583), dobândeşte o
cădere. faţă cu ceilalți creditori. In calitatea sa de creditor
tocar, el primează pe ceilalți creditori chirografari, chiar ai

perpreipoMoOş-

tenirei, căcă acești din urmă sunt puși, din causa confusiunei patrimoniilor, pe aceeași linie cu creditorii personali ai defunctului.

Creditorii defunctului n'au

deci de cât un singur mijloc de a de-

„părta pe creditorii personală ai moștenitorului, şi acest mijloc este
separarea,

de” patrimonii.

(Laurent.

X.

59.)

2 Fifectele sepărațiunei între creditoriă defunctului.și acei ai
moștenitorului.

Separarea de patrimonii se întroduce în princip contra creditorilor moștenitorilor. (Vedi supră, p. 576 urm.) O dată ce ea a
fost admisă de justiţie, bunurile moştenirei remân gajul esclusiv al
Conflans.

Art..

878.

No.

Privil. et hapoth. No..709,
In adevăr,

creditorii

11.

Curtea

nota 2.

din

Lyon.

-Râpert.

Dalloz.

care au luaţ inscripţia prescrisă de Art. 1743

în lăuntrul termenului de 6 luni n'au nici o precădere din causa
priorităței inscripţiei. Ei au toţi un privilegii de aceeaşi natură și
de același rang, cu toate că inscripţia lor n'a fost luată în același

timp, afară bine înţăles de causele de preferință care ar resulta
din natura creanței lor. Astfel, dacă presupunem că doi creditori

chirografari ai defunctului au luat, conform Art. 1743, o inscripţie
asupra imobilelor moştenirei Ja epoci deosebite, ei vor avea precădere asupra acestor imobile în privința creditorilor particulari
„al moștenitorului, cu toate că aceşti din urmă ar fi luat o inscripţie
anterioară asupra aceloraşi imobile, însă creditorul moștenirei cel
întăi înscris nu ya prima pe celalalt, ci amândoi vor avea același
rang, cu toate că inscripția lor n'a fost luată în același timp. Duvanton, VII. 476. Mass6-Verg6. II. p. 337, nota 25. Vazeille. Art. .
878, No.. 11. Mareadâ. III. 400.
1) Laurent. X. 58. Aubry et Rau. V. $ 619, lococit. Curtea din Paris.

Repert. Dalloz. Succes. Privil. et hipoth. 109, nota 1.
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creditorilor defunctului, depărtându-se de la aceste bunuri pe creditorii personali ai moștenitorului. *)
Dreptul de
Am vădut însă, cu toată controversa ce esistă asupra acestui
suită, Con:

cum

ca separaţiunea,

punct,

gis și nu

privilegii propriu

conferă

Ay

=

043

un drept de suită
creditorilor

contra celor de al treile care ar fi dobândit imobilul dela moştenitor
în urma inscripțiunei prevădută de Art. 1743. (V. p. 591,n. 3.)
Naşte însă întrebarea dacă separarea de patrimonil produce
indivisibilitatea, sau, cu alte cuvinte, dacă ea constitue un obstacol
la principiul divisiunei datoriilor între moștenitori, princip proclamat de Art. 777 şi 10602
Cu toată

gravitatea
a

asaza

argumentelor
a

troversă.

nu constitue un

astădi,

organizată

este

acelora

x

-

pronunță

se

care

Divisiunea
datoriilor.

pentru indivisibilitate, *) se admite în genere că separarea de pa- Gontroversă.

__trimonii nu modifică principiul divisiunei datoriilor între moştenişi că dreptul conferit de Art.

tori

1743

şi 1745 nu

care imobil cădut în lotul unui moștenitor pentru
toriei,

ci numai

pentru

partea

sa

ereditară,

de

loveşte fie

totalitatea da-

unde

resultă

că,

chiar în urma pronunțărei separaţiei de patrimonii, fie care din
moştenitori nu va plăti de cât partea sa ereditară din datoriile .
chirografare ale defunctului şi nu va putea fi urmărit de cât pentru această parte asupra imobilelor cădute în lotul lui prin împărţeală. 3) Datoriile find în adevăr împărţite de drept între moştenitori (Art. 777 şi 1060), această regulă nu sufere escepțiune
- de cât în casurile determinate de Art. 1061, de unde resultă că
separarea de patrimonii remâne supusă regule! generale care este
divisibilitatea. Apoi, fiind vorba în specie de un drept. accesoriii,
“acest drept nu poate să aibă mai multă întindere de cât însăși
ereanţa, şi creanța era devisată în momentul când privilegiul a
venit s*o garanteze. (Art, 777.) In fine, sistemul contrar, după
care plata datoriei ar putea fi urmărită in solidum, ar avea de
efect înmulţirea: proceselor, făcend să nască deosebite acţiuni re-.
cursorii, tocmal ceea ce legea nu voeşte. (Argument din Art. 7 78.)
Este

adevărat

că esistă o anomalie

') Separaţia patrimoniilor conferă

în lege, căci, pe când legatarii

creditorilor

care

au

cerut-o

un Separaţiunea

drept individual, de unde resultă că numai creditorul care a cerut este îndivisepararea şi care s'a inseris va profita de densa. Cos. Fr. D. p.

69. 1. 443. Laurent. X. 6 şi 67. Vegi și supră, p. 573.
2) Laurent. X. 64. Ducaurroy. II. 766. Demante. III. 222

II. Dufresne.
3) Mouslon. II.
619, p. 233,
Boileux. III.

bis II și

No. 114. Barafort. No. 187 ete.
1419. Demolombe. XVIL 211. Aubry et Rau. V. $
teest şi nota 56. Mass6-Verge. II. p. 334, nota 19.
p. 384 şi VII. p. 302. Troplong. Privil. el hypoth.

305, 306. Tot în acest sens se pronunță şi jurisprudența. Vedi D.
P. 57. 1.295. D. P. 58. 2. 54. D.P. 60.2 193. D. P. 61. 2.71.

D. P. 87. 2. 104. Vedi şi supră, p. 571, tecst și nota 1.— Contră.
Vedi autorităţile citate în nota precedentă.
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CIVIL.—0ARTEA

UIL.—TIŢ. I—CAP.

VL—S-a. IN.—ART.

1743 $ 2.

au alt scop de cât acela de a realisa un beneficiii
lucro captando) pot, după Art. 902, să urmărească pe
testatorului ipotecar pentru tot, creditorii care cer
patrimonii nu se folosesc de aceleaşi avantage, cu

(cewmoşsepatoate

că el au de evitat o perdere (certant de damno vitando)
, însă nu
avem ce face, trebue să aplicăm legea astfel cum este. Legiuit
orul a

credut de cuviinţă să acorde o protecţie specială legatarilor
din
causă că ei nu au uşurinţa pe care o au creditorii spre a veghea
la, interesele lor. (Comp. Tribun. Dolj. Dreptul pe 1890. No.
32.)
3”

Efectele separațiunei în privința moștenitorului.

Separaţiunea

patrimoniilor

se întroduce în contra, creditorilor,

de unde resultă că în princip ea este străină moștenitorului, care
își păstrează drepturile şi obligaţiunila sale.
1* Drepturile

moştenitorului.

(Art.

1743

$ 2.)

Moștenitorul care a primit succesiunea pur și simplu devine pro-

prietar al bunurilor moștenirei din diua deschiderei ei, putând
prin urmare să dispue de ele în virtutea dreptului seu de proprie
tate, însă

Ipotecarea,
imobilelor
mogtenirei.
Art.

1743

$ 2.

cu 0 restricţie înființată în interesul creditorilor defunctului.
Pentru

ca dreptul

acestor

creditori

să nu devie ilusoriu, Art,

1743 $ 2 opreşte în adevăr pe moştenitor de a ipoteca imobile
le
moștenirei înaintea espirărei termenului de 6 luni de la deschiderea succesiunei, termen care se dă creditorilor defunctului
pentru a'şi esercita dreptul lor. Asemene ipotecă este validă, ca
una

ce emană

de la un

proprietar

care

are capacitatea de aînstrăina,

însă ea nu este oposabilă creditorilor defunctului şi legatarilor,
cât
timp ei sunt încă în termen de a'şi esercita dreptul lor, de
unde
resultă că ipoteca, devine validă erga omnes, dacă creditorii
și legatarii au lăsat să treacă termenul de 6 luni, fără a lua
inseripţia prescrisă de Art. 1743.
In privinţa

creditorilor

personali ai moștenitorului, ipoteca iși

va produce efectele sale din momentul constituirei ei, și la
caz de
concurs între creditorii moștenitorului, nu mai remâne nici
o îndoeală că acei care au o ipotecă vor veni înaintea celorlal
ţi. Cât
timp însă creditorii defunctului nu sunt plătiți, ei pot să
urmărească bunurile ipotecate fără ca, în privința lor, creditorii
ipotecari să poată invoca preferința care resultă din ipotecă
. (Laurent. X, 71.)
După espirarea termenului de 6 luni, ipotecile emanate
de
la, moștenitor sunt oposabile şi creditorilor defunctului,
căci dacă
au fost vigilenți, ei au trebuit să iee în lăuntrul acestui
termen
inscripţia prevădută de Art. 1743, şi astfel vor putea să
urmărească imobilele moștenirei în folosul lor esclusiv, depărtând
de la

.
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aceste bunuri pe creditorii personali ai moștenitorului, chiar ipotecari. (Laurent. X. 31 şi 71.)
Pănă acum am vorbit de ipotecarea imobilelor moștenirei. Justrăinares

Ce trebue să decidem în privința înstrăinărei lor? S'ar putea gice mostenirel.
şi s'a dis chiar, că dacă nici o ipotecă
înaintea

espirărei termenului

constituită de

de 6 luni nu

moștenitor

este oposabilă credito-

rilor defunctului, a fortiori, moştenitorul nu poate să înstrăineze
imobilele în lăuntrul acestui termen. *) (Argum. din Art. 1769.)
Această părere

este însă înadmisibilă, pentru că Art. 1743 este

mut în privinţa înstrăinărei. (Comp. Tribun. Doljii. Dreptul pe 1890,
No. 82.) Moştenitorul va putea deci să înstrăineze imobilele ca şi
mobilele moştenirei îndată după deschiderea succesiunei, după cum
el va putea să le înstrăineze în urma espirărei termenului de 6
luni, făcend astfel ilusoriu dreptul ce au creditorii defunctului de

a cere separarea de patrimonii. ”) Codul civil conţine deci o lacună regretabilă
potecară

care a fost îndreptată prin Art. 39 din legeai-

belgiană, căci acest

teest dispune că moștenitorul nu poate

consimți nică o înstrăinare în lăuntrul
dauna, creditorilor şi a legatarilor.

termenului de 6

luni în

2 Obligațiunile moștenitorului.
Creditorii defunctului şi legatarii care au cerut şi dobândit
separarea de patrimonii au ei un recurs subsidiar contra moşte“nitorului în

caz când

bunurile

succeşiunei

ar fi neîndestulătoare

pentru plata creanţei lor?
La prima vedere sar părea că creditorii defunctului n'au
nici o acțiune asupra bunurilor moștenitorului, pentru că, în urma
separaţiei

de patrimonii

ei ar fi încetat

de

a mai

avea

pe

acest

moștenitor de debitor, recesserunt a persona heredis, după cum se
esprimă jurisconsalții Ulpian şi Paulus (L. 1 Ş 17 şi L. 5. Dig.
Lib.

42. Lit.

6). Această

părere

este însă inadmisibilă, pentru că,

atât după separarea patrimoniilor cât şi înainte, moștenitorul pur
şi simplu remâne obligat a plăti datoriile defunctului şi pentru că,
creditorii prin esercițiul dreptului de separațiune n'au înțeles să']
descarce de obligația ce el a contractat prin acceptarea moștenirej. Trebue deci să admitem, dimpreună cu toţi autorii, că cre5) Blondeau. Sfpar. des patrim. p. 450. Berriat St. Prix, Il. 8511—
Contră. Laurent. X. 72. Aubry et Rau. V. $ 619, p. 230, tecst și
nota 49. Dufresne. No. 41 şi 66.
2) In caz de înstrăinare în lăuntrul termenul de 6 luni, creditorii defunctului vor putea cere separarea și lua inscripţia "prevădntă de
Art. 1743 pănă în momentul transcrierel actului de înstrăinare.

Vedi supră, p. 588.—Dacă vândătorul nu'și a primit încă prețul,
separarea de patrimonii va putea fi esercitată asupra lui. Vedi
supră,

p.

519.

Iacună.

+.
N

CODUL CIVII.—CARTEA

UL.—TIT. 1.—CAP. VI. —S-a II. —ART. 785.

ditorii defunctului au o acţiune în
nu s'au putut îndestula din averea
Naşte însă întrebarea: care
Aci cestiunea devine controversată.
tenirei să nu poată fi plătiţi, după
averea personală a moștenitorului,
a creditorilor sei personali, după

contra moștenitorului când: ei
de moștenire.
este întinderea acestul drept?
Unii ar voi ca creditorii moşsleirea bunurilor ereditare, din
de cât în urma plăţei integrale
cum şi aceşti din urmă creâi-

tori nu s'ar putea atinge de bunurile

moștenirei de

cât în urma

plăţei integrale a creditorilor defunctului. 5)
Acest sistem este earăși inadmisibil, pentru că moștenitorul
devenind debitorul personal al creditorilor defunctului prin acceptarea, sa pură și simplă a moştenirei, separarea patrimoniilor nul |
face să înceteze de a fi dehitor,de unde resultă că, cu toată separarea de patrimonii, moștenitorul remâne obligat cu averea sa
personală cătră legatari și ceilalţi creditori ai defunctului, care
pot, la caz de neajungere a bunurilor moştenirei, să urmărească
ori ce avere personală a moștenitorului, fără ca creditorii chirografari ai acestuia
“să fie admiși a fi plătiți cu precădere din a-

ceastă avere. ?)
Despre

drepturile

ce au creditorii moştenitorilor.

Art. 785.—Creditoril unora din compărţitori,

ca nu

cum-va

îm-

părțeala să se facă cu viclenie în vătămarea drepturilor lor, pot pretinde
să fie presenţi la împărțeală, pot dar să intervină, cu spesele lor ; nu
pot însă să atace o împărțeală sevărşită, afară numai de s'a făcut în
lipse-le, și fâră să se țina samă de oposiţiunea lor. (Art. 732, 769, 974,
975, 976, 1825 C. C. Art. 247 urm. 494 Pr. C. Art. 882 C. Fr.)

Creditorii moștenitorilor pot: 1% să provoace împărțeala ; 2% să se
opue la severşirea ei. fără presența lor; 3% să atace împărţeala când
Creditorii
moștenirei.

ea s'a făcut în lipsa lor şi fără a se ţinea samă
Cât pentru

â provoca

creditorii moștenirei,

împărţeala,

lipsa lor, pentra

nici de

a se

de oposiţia lor.

ei nu au nici un interes de
opune

ca ea să

aibă

loc în

că legiuitorul le conferă mijloace mai directe de

a'şi asigura

drepturiie

moștenitori,

și să ceară separarea de patrimonii, dacă acești TNOŞ-

lor. Ei

tenitori sunt insolvabili. 3)

pot în

adevăr

să

urmărească

-

pe

-

1) Mourlon. III. 1415. Maread€. IL. 405 urm. Maleville, asupra Art.
880. Acest sistem admis în vechea jurisprudență franceză (V. Lebrun, Succes. Lib. IV. Cap.-1. S-a I. şi Pothier, Idem. Cap. V.
Art. 4) era conform avisului lui Papinian, si proprii creditores heredis fuerint dimissi. (£. 3 $ 2. Dig. Jib. 42. Tit. 6).
*) Laurent, X. 73. Demolombe. XVII, 220. Aubry et Rau. V. $ 619,
p. 232. Mass6-Verg€.
IL. p. 336, nota 21. Chabot. Art. 878, No, 13.
Baratort. No. 229 urm. 'Toullier. D. II. (partea II) 548, nota 1 etc.
2) Vegi Laurent. X. 255, în fine şi 525. Vei şi suprd, p. 445, nota
3, unde se arată controversa,
.
|

.
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“Dreptul creditorilor de a provoca împăițeala. (Art. 974,
1825 C. C. 494 Pr. Qin).

1

genere toţi suc-

Creditorii personali ai moștenitorului şi în

“ cesorii particulari a unui din moştenitori (les agants cause), precum ar fi cumpărătorul unui imobil al moştenirei vândut în timpul
iudivisiunei (Laurent. X. 520), pot să provoace împărțeala în basa
că «dreptul de a cere împărţeala nu este un drept
- Art. 974, pentru

esclusiv personal moștenitorului. !)

acEfectelecrediAcţiunea creditorilor. nu împedică însă pe moştenitor de a în- țiunei
aşi
moștenire,
torilor.
de
averea
în
are
el
ce
străina drepturile indivise
semene înstrăinări vor fi valide: în privința creditorilor, dacă ele
n'au fost făcute în frauda drepturilor lor. 2) Indată ce împărțeala a

fost cerută de moştenitori, acțiunea
remănându-le

un interes,

1785 şi 1825) (Laurent. X.

numai

creditorilor

dreptul

de

nu mai are nică

intervențiune.

(Art.

522.)

20 Dreptul de oposiţie și de intervenție al creditorilor.

Creditorii moștenitorilor, fie ei ipotecari sau chirografari, *)
Curteă
precum
refusat,
ajungă

')

din Douai. D. P. 55. 2. 51 şi 340. Vedi și supră p. 445,
și Art, 1825 C. C., 494 Pr. Civ.—Acest drept n'ar puteafi
creditorului sub cuvânt: că el ar putea prin 0 poprire să
la încasarea creanţei sale. Cas. Fr. D. P. 78. 1. 109. In-

stanţele

2) -

%)

de fond ar putea însă să aprecieze

că acțiunea

în împăr-

ţeală provocată de creditor este lipsită de interes şi are un cavacter vecsator. Cas. Fr. D. P. 54. 1. 303, D. P. 70. 1. 64. Vedi
și Demolombe. XXV. 97.
i
Curtea, din Bordeaux. D. P. 50. 2. 25.—Vedi însă Laurent. X. 523.
După

proiectul primitiv, numai

creditorii

ipotecar aveau dreptul de

a interveni în împărţeala cerută de moştenitor, însă cuvântul îpotecară fiind şters în urma, discuțiunei urmate, după propunerea

“consilierului de

Stat Jolivet, toţi creditorii, fără nică

Interesul
erediţoril or
chirografari.

o deosebire,

chiar şi acei condiţionali (Art. 1016), au astădi dreptul de intervenţie, şi aceasta, cu drept, cuvânt, căci creditorii chirogratai au.
şi ei interes de a supraveghea operațiile împărțelei, căutând ca
partea atribuită debitorului lor. să nu fie mai mică de cât ea trebue_să fie în realitate, şi că această parte să nu fie alcătuită nu-

mai de mobile, care lesne sar putea înstrăina. etc. Ducaurroy. II.
772, în fine. Demol. XVII. 225, 246. Vedi şi înfră, p.600, nota 5.
-

"Cât -pentru creditorii ipotecar, ei au. intetes de a interveni
pentru a face ca imobilul ipotecat să cadă în lotul debitorului lor,

căci altfel ipoteca n'ar fi vâlidă. Vegi infrâ,-esplic. Art. 786. Dreptul
de intervenţie aparţine deci astăgi tuturor. acelora care au o acţiune
personală

contra moștenitorului,

chiar şi acelora care

au numai un

drept eventual. Oposiţia creditorilor fiind în adevăr un act de con'servare, aparţine şi 'creditorilor condiționali, chiar înaintea înde-

plinirei condiţiunei. (Art. 1016.) Laurent. X. 525. Bonachi. III. p. 357.

Interesul creditorilor

ipotecari.

-
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

III.—TIT.

L—CAP,

YL—S-a

IN.—ART.

785,

și în genere toți succesorii particulari a unui din comoștenitori
(les ayants cause), precum ar fi dobânditorul unui drept de proprietate sau de usufruct asupra unui obiect al moştenirei individual determinat, cesionarul drepturilor succesorale *) ete. pot, pen-

tru ca dreptul

lor să

nu

remâe

ineficace,

intervie cu cheltueala lor?) la împărțeala
cea judeciară

începută

de

moștenitor

să facă

de bună

pentru

oposiţie

şi să

voe sau la a-

ca acea

împărțeală

să se facă în presenţa lor.
Creditorii
Oposiţiunea sau intervenţia la o împărțeală fiind un act concondiționali.
servator
aparţine tuturor creditorilor, chiar şi acelor condiţionali
Art. 1016.
sau cu termen. (Art. 1016.) Acest drept aparține şi femeei măritate.
3
Dacă împărțeala nu este încă începută, creditorii se vor putea opune ca ea să se facă fără presența lor; ear dacă ea este
începută, ei vor putea să intervie pănă la deseverșirea ei, £) pentru

ca ea să nu

să facă cu viclenie în vătămarea

drepturilor lor. )

—

3

') Demolombe. XVII. 226. Duranton. VIL 508. Aubry et Rau. V. $
626, p. 291, nota 38. Mass6-Vergâ. IL. p. 389, nota 29. Vazeille.
Art. 882, No. 2. Chabot. Art. 882, No. 6. Curtea Nimes şi Douai.
D. P. 48. 2. 148. D.P. 55.2. 32. Vedi şi Art. 680 din codul Italian, care vorbește nu numai de creditori, dar și de cesionarii unuă participant (i creditori o cessionari di un partecipante.)
Intervenţia fie-cărai creditor având de scop ocrotirea drepturilor
sale, este just ca ori ce creditor intervenient

să sufere cheltuelele

intervenţiei sale. Laurent. X. 529. Demol. XVII. 227.-—Cheltuelele
intervenţiei și acele ocasionate prin intervenţie în operaţiile împărțelei şi în contestaţiile la care ea a dat naștere, remân în sarcina
creditorului intervenient, chiar dacă el a dobândit câştig de causă.
Curtea din Orlâans. D. P. 45. 4. 385.—Când însă creditorul cere împărţeala în numele debitorului seu, cheltuele sunt în sarcina acestui

din urmă,

căci moștenitorul,

în asemene

caz, este acela

împărțeala prin intermediarul creditorului seu. Vegi
2) Tribun. Ilfov. Dreptul pe 1881. No. 57. Laurent. X.
III. p. 357.—Acest drept nu poate fi paralisat prin
toarea fiind căsătorită sub regimul dotal şi toate
isbite de inalienabilitate (Art. 1248 urm.), creditorii
un interes

ca să asiste la împărţeala

succesiunei,

care cere

supra, p. 445.
543. Bonachi.
faptul că debibunurile fiind
n'ar avea nici

întru

cât pici o

valoare disponibilă nu poate să le fie atribuită. Curtea din Paris.
Dreptul pe 1883, No. 72, p. 596.
“
*) Odată deci ce împărţeala este desevârșită, adecă îndată ce părțile

au convenit între ele și s'au format loturile, deşi ele n'au fost încă

za
=

trădate copărtașilor, nu mai poate să fie vorba de intervenție sau
de oposiţie. Prin urmare, creditorii au interes a interveni cât mai

curând. Laurent. X. 528. Vegi și înfră, p. 605.

Frauda s'ar putea face
taşii s'ar putea înțălege
mică decât ea trebue să
să nu aibă de unde să
nu pice în lotul aceluia
ipoteca să nu fie validă.

în mai multe chipuri; de esemplu, copărca, partea moștenitorului dator să fie mai
fie în realitate, pentru ca creditorii lui
se îndestuleze, sau ca imobilul ipotecat. să
care a constituit ipoteca, pentru ca astfel
Ei ar putea de asemene să se înţeleagă,
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împărțelei,

ea

se

pănă la desevârșirea pin erteație,

putând să aibă loc

Această intervenţie

va putea

face
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și la curtea

de apel, în

contra gas Pr. Cir.

disposiţiunilor Art. 328 din procedura civilă, (Arntz. IL. 1623.)
Remâne

însă bine

înţăles că compărţitorii

pot singuri

să iee

inițiativa şi să cheme pe creditori la operaţiunele împărţelei. (Demolombe. XVII. 227.)
Dacă creditorii au intervenit sau au făcut oposiție în regulă, *)
pentru a supune pe moștenitorul dator la un rapo:t pe careel nu
trebue să” facă în realitate, sau pentru a'l face să consimtă în fo-

losul comoștenitorilor sei la niște preluări

la care

ei

n'ar

avea

nici un drept. etc.
Creditorii intervenienți vor putea prin presența lor să împedice
asemene fraude. Demolombe. XVII. 225, 246. Laurent. X, 524. Mour-

lon. Il. 478. Arntz. Il, 1623. Ducaurroy. II. 772. Marcad€. III. 408.
Bonachi. III. p. 358. Vedi și supră, p. 599, nota 3.
Faptul însă că s'ar fi. pus în lotul moștenitorului debitor o cantitate mai mare de mobile sau de imobile de cât în loturile celorlalţi comoştenitori, în contra disposițiilor formale ale Art. 741
p'ar fi singur în genere de ajuns pentru a se considera împărțeala

ca frauduloasă. Demolombe. XVII. 247.
De câte ori creditorii unui moştenitor vor ataca împărţeala pen- „Dovedirea

tru că nu s'a ţinut samă de oposiția lor, ei vor putea să dovedească uațitner
atât simulaţia cât și frauda, prin marturi

şi presumțiuni, căci ei fiind

cu totul străini de operaţiile împărţelei, au fost în imposibilitatea materială de a'şi procura 0 dovadă scrisă. (Art. 1198, 1203.)
De câte ori, din contra, ei vor interveni la o împărţeală începută,
ei pot să atace toate operaţiile

ca

frauduloase,

însă,

Amt. 1198,

1208.

în asemene

caz, ei trebue să'și procure o dovadă scrisă despre ceea ce se face
în presenţa lor, remănând ca în urmă să dovedească prin marturi
sau presumțiuni faptele de dol sau de fraudă. (Laurent. X. 541.)
:) Legea nearătând în ce forme creditorii trebue să facă oposiţia lor, Formeleo-

se admite în genere că această oposiţie este un act estrajudeciar

care se comunică prin ministeriul portăreilor. Ea poate însă fi
înlocuită prin un act echivalent (per factum cequipollens), precum
ar fi, de esemplu, o cerere în împărțeală sau o intervenţie comunicată tuturor comoştenitorilor. (Comp. Demol. XVII. 232. Laurent.
X. 527. D. P. 56. 2. 12 şi D. P. 76. 5, 327, No. 7.) Totce se
cere în adevăr este ca creditorii să fi adus la cunoștința tuturor
comoştenitorilor voinţa lor de a nu se procede la împărțeală fără,
dânşii. Demolombe. XVII. 231 urm. Laurent. X. 526. Mareadâ. Il.
408. Arntz. II. 1623. Aubry et Rau. V. $ 626, p. 295.
Astfel, -o poprire făcută în mânele unui debitor al moştenirei de
cătră un creditor al unui comoştenitor ar echivala cu o oposiţie,

dacă această
Laurent.

poprire

X. 527,

a fost

în medio.

comunicată

Demolombe.

tuturor

XVII.

PO8it€i-

Poprire.

moștenitorilor.

233.

Inscripţia ipotecară ce creditorul unui din moştenitori ar fi luat Inseripţie iasupra imobilelor moștenirei n'ar echivala însă cu o oposiție. Demo- POtecarălombe. XVII. 235. Toullier. D. [I. (partea Il) 563, nota a. Aubry et
Rau. V. $ 626, în fine. C, Rouen.

D. P. 52. 2. 97.

Comunicarea,

Oposiţia creditorilor trebuește comunicată nu numai debitorului, oposiţiei tu-

dar încă tuturor moștenitorilor, pentru ca ei să nu poată proceda turoe moşte-

Controversă.
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Actele la
care Art.785

este aplicabil.
Controversă,

Societate de
achisițună între soți. Art:
976 1291.
Impărţeala
societăţei.

compărțitorii sunt datori să'i cheme la toaţe operaţiile împărţelei,1)
şi creditorii sunt în drept a privighea îmmpărţeala, „putându-se opune la actele care s'ar face în frauda lor, fără a se amesteca
însă în operaţiile împărțelei. (Laurent. X. 533.)
„Care sunt actele la care Art. 785 este aplicabil ? Acest teest
având de scop de a face ca efectul declarativ al împărțelei săfie |
sau să nu fie oposabil, după distincţiunile mat sus stabilite, creditorilor compărţitorilor se aplică la toate actele care fac să înce-

teze indivisiunea şi au după Art. 786 un efect retroactiv. 2) -

Această disposițiune se va aplica nu numai la împărţeala unei. succesiuni, ci şi la împărțeala fondului comun * dintre soți. 3)

(Art. 976, 1291.)
-

Ea

nu

se va

N

aplica

însă la

împărţirea

unei

societăţi,

care

în privința drepturilor creditorilor, remâne sub imperiul dreptului
comun, adecă a Art. 975. In adevăr, Art. 976 nu vorbește
de
societate, ear Art. 1530 declară aplicabile la împărțirea avere
societăței între, asociaţi regulele de la împărţirea moştenirei nu-

mai în ceea ce priveşte formele împărțirei și obligațiunile dintre

moştenitori. *) Este deci de mirat cum curtea din Paris -a putut
să admită soluţia contrarie. (V.-Rpert. Dalloz. Succes. 697, n. 1.)
" Oposiţia sau
Oposiţiunea sau intervenţia la împărțeală făcută din partea
intervenţia
împedetră pe
debitor de a
înstrăina
drepturile
sale

la împărțeală, în absența creditorului oponent.
Demol. XVII. 231. Marcade. II. 408. Chabot.

Ducaurroy. ÎL. 773. Aubry

suece-

nota 53. C.

0 aduce la cunoștința celorlalți moștenitori, însă asemene presumție nu resultă de nicăiri,
|
E
.
Astfel, creditorii vor trebui să fie chemaţi la. vândarea sau licita-tea bunurilor comune, pentru că vândarea este o operaţie preliminară a împărțelei. Curtea din Gand şi Laurent. X. 533.
N) Demolombe. XVIL 248. Aubry et Rau. V. $ 626, p. 294, tâcst și
nota 47. Chabot. Art. 882, No. 5. Laurent. X. 544
Asttel, Art. 785 se va apiica la toate actele care fac să înceteze
indivisiunea întrun mod absolut în privinţa tuturor comoştenitorilor.—Un act care n'ar face să înceteze indivisiunea de cât înt”un
mod. relativ, și în privința numai a unora din comoștenitori, pre-

Act care nu
face să inseteze indivisiunea în
privinţa tu-

cum

moşte-

nitorilor,
Contruversă,

p. 295,

Bourges. D. P. 54.2. 72.—Curtea din Paris (D. P. 61.2. 14)a
decis că debitorul căruia oposiția a fost comunicată, e presupus a

sorale.
Controversă.

turor

et Rau. V. $ 626,

Laurent. X. 526.
Art. 882, No. 2.

.

3

ar fi, de esemplu,

cesiunea

drepturilor

succesorale ce unul din

moștenitori ar face comoștenitorului seu (comp. D, P. 83. 2. 103)
n'ar fi însă supus. escepțiunei stabilită de Art. 785, ci dreptului
comun, adecă Art. 975, pentru că,de și asemene act ar fi asimilat
împărțelei în privinţa aplicaţiunei Art. 791, totuşi el nu echivalează
cu 0 împărţeală în sensul Art. 786. Aubry et Rau, loco supră cit.
Vedi însă Laurent. X. 544, care aplică în toate casurile Art, 785,
ceea ce vine în javoarea, creditorilor;
Bonachi. III. p. 358, Veţi şi Laurent. X. 545, ab snitio.
Laurent. X. 545. Troplong. Societe. II. 1061. Duvergier. Idem. No.

475. Cas. Fr. D. P. 66. 1. 369. Vegi şi D. P. 78. 2. 215.
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creditorilor unui din comoştenitori face, pe de o parte, ca împărțeala să nu

poată

loc fără

avea

presenţa creditorilor oponenți sau

intervenienţă, ear pe de alta, împedică pe debitor de a înstrăina
"bunurile ce urmează a fi atribuite prin împărțeală (comp. Art.
514 urm.
drepturile

Pr. Civ.), căci, dacă debitorul ar putea să înstrăineze
sale succesorale, creditorii ar compromite: interesele lor

prin oposiţie sau intervenţie în

ceea ce este.

apăra,

loc de a le

|

A

|

|

inadmisibil. 1)

Reinâne însă bine înţăles că dreptul de a se opune sau de a in- Oposiţia este
terveni la împărţeala cerută de moştenitori aparţine fie cărui cre- divide
ditor în mod individual şi independent unul de altul, de unde resultă că intervenţia sau oposiţia făcută de unul din creditori este
ves inter alios acta faţă cu acei care n'au intervenit sau care n'au
făcut oposiţie şi nu le poate nici folosi nici păgubi. 2)
30 Dreptul

ea

când

creditorilor de a atacu împărțeala

“ fără a se ţinea samă

su făcui

de intervenția sau oposiția. lor.

unul moșa ri
Creditorii și în genere toţi succesorii particula
tenitor au, după cât am vădut, dreptul de a pretinde ca împărţeala, fie judeciară sau voluntară, să nu se facă în lipsa lor, pu-

tând să intervie de câte ori ea ar fi fost începută fără ca el să
|
fie chemaţi. $)
Dacă ei au făcut oposiţie sau au intervenit la timp, moştenitorii trebue săi cheme spre a fi față la toate operaţiile împărțelei.
Dreptul cereImpărţeala la care creditorii . w'ar fi fosta- chiemaţi, cu toate
ditorilor opo3
:

y

.

că ei ar fi intervenit

-

sau

ar fi făcut o oposiţie

drept s'o atace în
nulă, 4) însă eix ar fi în a
3
pendent de

ori ce fraudă,

n'ar finenţicândei

în regulă,

basa Art. 785, inde.

x

-„„

nau fost

chemaţi la,

şi s'o facă a fi considerată ca neavenită impărțeală.

în privinţa lor (curtea din Douai. D. P. 55. 2. 340) de câte ori
drepturile lor au fost lesate, 5) dacă ei n'ar prefera să ceară numai

1) Laurent. X. 531. Demolombe. XVII. 238. Dutruc. Partage. 538.
Mass6-Vergâ. IL. p.. 390, nota 33. Curtea Paris şi Cas. Fr. D.P.
55. 2. 77. D. P. 62. 1 924.—Contră. Curtea din Bordeaux. D. P.

„13. 2. 107. Veţi şi D. P. 51. 2. 87.

A

a

2) Laurent. X. 530. Demolombe. XVII. 236. Aubry et Rau. V. $ 626, în
fine. Mass6-Vergâ. II. p. 389, nota 31, in fine. Cas. Fr. D. P. 58. 1. 414.
3) La Romani, creditorii unui moștenitor aveau numai dreptul de-a
ataca împărţeala

făcută

în frauda

drepturilor lor, fără a avea drep-

tul de intervenţie sau de oposiţie. (Legea 1. Dig. Lib. 42. Tit. 8,
Que în fraudem creditorum). Vedi și Art. 1132 urm. Cod. Calimach.
*) Impărţeala este din contra insistență când toți coproprietarii n'au
luat parte la sevârşirea ei. Vedi supră p. 446. (Vedi însă Art. 797.)
5) Creditorii nu vor putea însă cere

anularea

împărțelei,

chiar

dacă

nu S'ar fi ținut samă de oposiţiile și intervenţiile lor, dacă ea nu
le aduce nicio pagubă, pentru că nu poate să esiste acțiune fără

interes. Nu se cere însă de astă dată fraudă, că în acțiunea pau- -

*
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daune conform

Art. 998, fără a mai urmări

anularea împărţelei.

(Laurent. X. 535.)
Dreptul ere-

e

Ce trebue să decidem în privinţa

creditorilor

care au lăsat

să se severşească impărţeala fără a face oposiție sau intervenţie?

Art. 785 şi După principiile generale, ei ar trebui să poată ataca împărțeala
976. . făcută
ientă în
în frauda
fr
si or lor * prinnri
:
Controversă
drepturil
acţiunea
revocatorie; (Art. 975),
pentru că, după cum se esprimă Art. 1132 din codul Calimach,

împărțeala

unei averi

comune

nu poate

fi spre

păgubirea

unui al

treilea, însă legiuitorul stabileşte în privinţa împărțelei prin Art.
785 şi 976 o regulă specială şi o escepţie la dreptul comun în
virtutea căreia împărțeala este irevocabilă în privinţa lor şi ei n'o
mai pot ataca, chiar dacă a fost făcută cu viclenie în vătămarea
drepturilor lor. Legiuitorul a dat în adevăr dreptul creditorilor de a
putea, pretinde ca împărțeala să se facă sub ochii lor tocmai pentru a

împedeca

frauda

şi pentru

a

face

ca

un

act

atât de

complicat,

precum este împărțeala, să tie irevocabil. Cu atât mai reu pentru
denșii dacă et au neglijat de a întrebuința mijlocul ce aveau la
îndămână spre a'și ocroti drepturile lor. 1) Vigilentibus jura subveniunt, non dormientibus.
Critica unei
Curtea noastră supremă a decis, cu toate acestea, că credidecisiuni a
ana
îm
ai
.
,
curţei
noas- 60TlĂ pot să> atace
împărțeala făcută
în lipsa lor, chiar când es,
tre supreme. n'ar fi făcut oposiţie, de câte ori e! n'ar fi avut cunoștință de
sevârșirea

ei, pentru

lege. (Bulet. Cas.

că nu

s'ar fi observat

S-a 1, p. 79

(anul

formele

prescrise

1877). Nu cred insă

de

ca a-

liană (975), simplul prejudicii fiind de ajuns. Laurent. X. 534. Cur-

tea, din Pau și Cas. Fr. D. P. 56. 2. 13. D. P. 70. 1. 253,
Remâne bine înțăles că hotărirea pronunţată faţă numai cu un

creditor nu
(Art. 1201.)
XVII. 237.
') Laurent. X.

este oposabilă acelora care n'au luat parte la proces.
Dutruc. Partage. 539. Marcads. III. 408. Demolombe
Aubry et Rau. V. $ 626, p. 291. Ducaurroy. II. 773.
537 urm. Demol. XVII. 241. Boileux. III, p. 387.

Mourlon. IL. 478,

în fine. Arntz, II.

1624.

Marcad6. II]. 408,

Ducaurroy. II. 773. Duranton. VII. 509. Chabot. Art.
Mass6-Verg. IL. p. 390, nota 37. Demante. III. 224
Păucescu. Obligațiuni. 1. 423. Bonachi. UI. p. 360.
sens este și jurisprudența. Citez numai decisiile cele

Vedi D. P. 74. 1. 281.D.P.78.3.
148 urm. D. P. 86. 1. 400. Gazeta

409.

882, No. 3.
bis. Gr. G.
'Tot în acest
mal recente.

13, 172 şi 215. D. P. 719.2...
Craiovei din 10 Fevr. 1891,

No. 18. Idem. Trib. Ilfov. Dreptul pe 1881, No, 57.—Contră. Creditorii care n'au făcut oposiţie nici intervenţie la impărţeală, sau
care chiemaţi fiind din iniţiativa moștenitorilor nu s'au presentat
pot să atace împărţeala când frauda a fost concertată între
toți comoștemtoriă sau comuniştii. Aubry et Rau. YV. $ 626, p. 292,
tecst și nota 43. Dutruc. Partage. 532. Vazeille. Art. 882. No. 4.
Bedarride. Dol ef fraude. 1V. 1552 urm. Larombitre. Obligations. 1.
Art. 1167.No. 64. Curtea din Amiens. D.P. 74.5. 364. N0.4.D.P.

155. 2, 224. D. P. 56. 2. 51. Vegi şi Art. 680 din codul Italian care
curmă controversa tot în acest din urmă sens.
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ceastă soluţie să fie juridică, pentru că împărţeala
îndeplinirea

formelor

severşită fără

legale fiind anulabilă (Arţ. 412, 749 şi 1166),

creditorii pot s'o atace în basa Art. 974, esercitând drepturile debitorului lor, ear nu în basa Art. 785. Datoria lor era, înori ce
caz,

ca să intervie,

şi faptul

oposiție le închide acţiunea

că ei w'au

prevădută

intervenit sau

de

Art.

portă dacă sau observat sau nu formalitățile
Aceasta este rigoarea principiilor.

785,

au

făcut

puţin im-

prescrise

de lege.

Casuri în
Acţiunea revocatorie fiind refusată în specie creditorilor nu- care
credimai din causa negligenţei ce ei au pus la ocrotirea drepturilor torii neopo-

lor, trebue să admitem două escepţiuni la acest princip: 1* pentru casul când împărțeala este fictivă sau simulată, fiind că, în

asemene caz,
esse; 1) şi 9%
şi precipitare,
opune sau de
bui deci să

împărțeala, n'are ființă: quod simulatur, fingitur non
pentru casul când moştenitorii au lucrat cu atâta grabă
în cât creditorii nau avut timpul material de a se
a interveni. 2) In ambele ipotese, creditorii vor tre-

poată esercita, acţiunea

revocatorie conform

Art. 975.

Dar, dacă creditorii care au luat parte la împărţeală sau care
mau usat de dreptul ce le dă legea de a face oposiţie or! intervenție nu pot în numele lor să atace împărţeala desevârşită nici
sub cuvânt de fraudă prin acţiunea pauliană, ei o pot ataca conform dreptului comun in numele debitorului lor (Art. 974), căci
“dreptul acestui debitor n'are nevoe de a fi conservat prin 0 0po-

siție sau intervenţie. 5)
Art, 785 prevede că intervenţia sau oposiţia creditorilor se
poate primi numai în timpul cât ţin operaţiile împărţelei. Odată
ce împărțeala este severşită, intervenţia şi oposiţia nu mai sunt
admisibile,

şi această

soluţie

se aplică nu

numai în casurile

împărțeli totale, dar şi în casurile unei împărțeli partiale.
ditorii au deci interes de a interveni cât mal curând. *)

unei

Cre-

) Demante. TI. 224 bis. Mareadă. III. 411. Demol. XVII. 242. Laurent. X, 539. Ducaurroy. Il. 773. Aubry et Rau. V. $ 626, p.293.
Boileux. IIL. p. 387. Mass6-Vergc. II. p. 390. Vedi D p. 45.1. 39,
D. P. 54.1.

250.

D. P. 66. 1. 369. D. P. 78.

2. 215.D.P.79.2.

215. D. P.86.1. 400. D. P. 86. 2.226. Comp. şi Trib. Ilfov. Dreptul

pe 1881, No. 57.

>) Demolombe. XVII, 243. Durantov. VII. 509. Laurent. X. 540. Demante, Ducaurroy, loco supră cit. Vedi şi D. P.
37.1.

255.

D.B'66.

1. 369. D.P.1L.L.21.D.

57. 2. 9%.
E.

79.

D.P.
2. 215.

5) Mass6-Verec. II. p. 391, tecst și nota 38. Laurent. X. 536. Duranton. VII. 510. Dutrue. 540.——Creditorii care ar fi figurat la împărţeală ar putea s'o atace chiar în numele lor propriu pentru
dol și violenţă. (Art. 790, 953.) Demol, XVII. 228. Cât pentru lesiune, vom vedea că ea n'a fost admisă de legiuitorul nostru.
*) Laurent. X. 528. Demolombe XVII. 250, 251. Comp. şi Cas. Fr.
D. P. 79.

nenţi au acțiunea revocatorie.

1, 227.

Vedi

şi supra,

p. 600, nota 4.

Art.

974.
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Impărţeala se consideră ca

sideră case- înţăles între ele și sau

vorşită.“

format

sevârşită

îndată ce părţile s'au

loturile, deşi

ele n'au

fost încă

trădate copărtașilor, căci nu trebue să confundăm, precum au fă-

cut curtea din Nimes și Casaţia
2064, nota 1), însăşi convenţia
(Art. 750.) (Laurent. X. 528.)
Aplicarea
Impărţeala sevârşită poate
Dată certă. Venient sau oponent, însă pentru
„Controversă. constată

să: aibă

dată

certă

franceză (Repert. Dalloz. Succes.
de împărţeală cu esecutarea ei.
deci fi opusă creitorului interaceasta trebue ca actul care o

(Art. 1182),

căci dacă

debitorul

sau

ceilalți moștenitori ar putea să opue creditorilor o împărțeală severşită prin un act sub semnătură privată, fără dată certă, ei ar
putea să eludeze dreptul de oposiţie sau de intervenţie, antidatând.
actul. Creditorii care intervin sau se opun în basa Art. 785 fiind
deci a treia persoană faţă cu moştenitori, vor beneficia de Art. 1182.)

SECȚIUNEA IV.
Despre

efectele împărţelei şi despre garanția părților (adecă
a loturilor.)

Legiuitorul se ocupă în secţia de faţă: 1* despre efectul general al împărţelei, independent de ori ce evicţiune ; şi 2% despre
efectul special.al împărțelei, sau de garanţia loturilor, în cas de

turburare şi de evicţiune.
„+4.

Despre

|

a

efectul general al împărțelei.

Art. 186.—Pie-care coerede este presumt că a moștenit singur și:
imediat toate bunurile

care compun

partea

sa, sau

care i-au cădut prin

licitaţiune, și că w'a fost nici o dată proprietar pe celelalte bunuri ale
suceesiunei. (Art. 785, 797 urm. 1015, 1291, 1388 urm. 1530 C.C.
Art. 883 C. Fr.)

La Romani
atributivă

şi în vechia

sau translativă

sau schimbul,2)

noastră legislațiune,
proprietate,

întocmai

împărţeala era
ca şi vândarea

şi lucrul era așa de adevărat; în cât adjudecarea, .
i

_1)

de

;

Laurent. X. 528, 542. Duranton. VII. 511. Maread€. II. 411. Aubiy
et Rau.

V. $ 626,

nota 51.

Chabot.

Art.

882,

No.

4. Vazeille. Art,

882, No. 7. Dutrue. Partage. 536. Duvergier asupra lui 'Toullier.
IL. (pastea II) 412, nota 1.—Contră. Toullier, loco cit, care revine
asupra, primei sale opiniuni.
|
|
Dreptul Ro-

man și drep-

tul vechii.

2)

Vedi

L. 77

$ 18. Dig. -Lib.

31, de legatiset fideicomissis.

6 $ 8. Dig. Lib. 10. Tit. 3.—L. 66 -$ 3 și L.

70.

Dig.

20.—L,.

Lib.21.

pt, 2.—L. 2083, Dig. Lib.10. Tit. 2.—L. 17, Dig. Lib. 41. Tit,-3.
L..1. Cod. Lib. 3. Tit. 38, unde se dice: „Divisionem praediorum
vicem emtionis obtinere placuit.*-—Instit. $ 7. Lib. 4. Tit. 17, unde
se dice:

„(Juod autem

istis judiciis alieni adjudicatum

sil, id sta-

tim ejus fit, cui adjudicatum est. Vegi şi Instit. $ 20. Lib. 4. Tit. 6.

-
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capăt indivisiunei dintre comunişti, figura între mijloa-

de a dobândi

Dea

proprietatea.

Din acest princip, necunoscut în dreptul modern, resultă că Consecințele

fie care

primea

copărtaş

bunurile

în..lotul

cuprinse

de drepturile reale constituite de ceilalți copărtaşi
divisiunei. Fie

care din

sistarea în

în timpul in

proprietar țelei a duep-

fiind în adevăr

comoştenitori

înearcate Xemaae Sub-

'seu

"în indivisiune a fondului comun era în drept să ipotece acest fondurilor, reale.
pentru

partea

şi ipoteca

sa ereditară,

împăr- dea comoş-

subsista și în urma

ţelei, fiind că erao instrăinare, și înstrăinarea fondului ipotecat jenitor în
Coproprietarul în a
sau îhcarcate

cu

ae aie

|

nu făcea să cadă ipoteca. ?)

ipotecate

trecuse bunurile

cărui mână

alte drepturi reale

era

în urma

deci espropriat,

“ împărţelei, de creditorul ipotecar, remăn6nndu'i numai recursul ce "|
avea

în contra copărtaşului care

constituise

ipoteca

in-

în timpul

|
divisiunei.
Aceste acţiuni recursorii aducând însă o turburare însemnată Dreptul a0”
în relaţiile dintre copărtaşi şi făcând ca proprietatea să fie necertă,

împărțeala

a perdut

caracterul seu

cu timpul

primitiv,

și

din translativă de dreptuii ce era altă dată, a devenit declarativă
de proprietate, de unde şi regula Art. 786 că fie care comoşte-

nitor este presupus a fi primit direct de la defunct obiectele cuprinse în lotul seu, fără a fi avut vre o dată vre un drept asu-

pra obiectelor cuprinse în loturile celorlalți comoştenitori. 3
Astfel, astădi, moștenitorul. nu dobândeşte nimic de la copărtaşul sea, şi nici nui transmite nimic. Proprietatea indivisă e
ştearsă prin împărțeală, ca şi cum-ea n'ar fi avut ființă nică odată.
„ „Făcânduse

împărțeala moştenirei,

dice Art. 1092

din

codul

Axt. 1092

Calimach, şi luând fiște carele moștenitor. partea cuvenită lui, se 004. Calimach.
face desevârșit «proprietar, pentru că împărțeala moştenirei are
putere de cumpărare.“ Este adevărat că jurisconsultul Trebatius
pare a considera împărțeala ca declarativă de drepturi (L. 31. Dig.
Lib. 33. Tit. 2), însă juriseonsultul -Labeo combate această teorie
ca falşă: ego hoc falsum puto. (Dig. loco cit.) — In vechiul drept
francez, împărțeala, era din contra,

tură. Vedi Demolombe

XVII.

ca şi astădi, declarativă de drep-

254.—Codul

Italian

(1034)

și -acel

Olandez (1128) reproduc ficţiunea Art. 786. Singur Ante-proiectul de revisuire a lui Laurent (Art. 991) prevede că împărțeala

schimbă proprietatea indivisă a fie cărui compărțitor contra unei
părți divise, supunend-o tuturor principiilor care cârmuesc: actele
d
„translative de proprietate,
1) Vedi Instit. $ 7, Lib.4. Tit. 17 (p. 606, nota 2) și Ulpiani Reg. Tit.
19 $ 2, unde se dice: „Singularum rerum dominia nobis adquiritar
adjudicatione“ ete. Astădi, licitația este translativă de proprietate
numai când imobilul s'a vândut unui străin, ear nu unui comoştenitor.
2) „Jus pignoris creditori manebit.“ (L. 6 $ 8. Dig. Liib. 10. Tit. 3.)
3) Fieţiunea Art. 786 nu se aplică de cât între moştenitori, ear nu şi

in privinţa creditorilor defunctului. Curtea din Caen. D. 56. 2.295,

a
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786,

Fie care copărtaş îşi ţine dreptul seu de la defunct sau de la
lege care, prin o ficţiune, îi transmite proprietatea bunurilor cădute
în lotul seu, at ex tanc, adecă cu efect retroactiv din diua deschiderei moștenirej, ear nu ut ex nunc, din fliua sevârşirei împărțelei.

Impărţeala nu face deci astădi

bunurile

proprietatea

fie căruia

avut vre o dată
lotul seu. 5
Btectul declarativ al
împărțelei
este el aplicabil la creanțele divisibile? Combinarea, Art.
786

cu

Art,

1060. Contvoversă,

1) Cum

de cât să declare care sunt

ce au aparţinut în tot-deauna compărţitorului, şi fiind că
este

eselusivă,

nici

proprietatea bunurilor

unul

din

copărtaşi

n'a

care nu sunt cuprinse

în

că efectul declarativ al împărțelei se aplică la toate bunurile

corporale

și chiar

la acele necorporale -nesusceptibile de divisiune,

nu mal încape nici o îndoeală. Cestiunea este însă dea se şti
dacă Art. 786 se aplică la bunurile corporale susceptibile de divisiune. Cu alte cuvinte, creanţele divisibile pe care însăşi legea
le împarte de drept prin Art. 1060, sunt ele supuse vegulei împărţelei declarative?
Mai multe sisteme se găsesc în presenţă. Intr'un sistem, pe care
lam mai semnalat o dată (p. 473 în notă), se susţine că Art. 786
nu este aplicabil la creanţele divisibile, pentru că aceste creanţe

sunt divisate de drept de lege în momentul când se face împărțeala. (Art. 1060.) Când deci se pune o creanţă întreagă întrun
lot în loc de a se pune mai multe bucăţi din mai multe creanţe,
ceea ce se poate face după Art. 741 $ 1, prisosul care, peste partea
moștenitorului, se cuvine celorlalți comoștenitozi se pune ca cesiune,
și astfel se aplică regulele de la cesiune de creanţe, ceea ce în-

semnează că moștenitorii în a cărora

loturi s'au pus

creanţe

în-

tregi nu devin proprietarii lor faţă cu cei de al treile de cât în
urma notificărei făcute conform Art. 1393. Vedi autorităţile citate
supră, p. 473, în notă. Comp. şi L. 3. Dig. Lib. 10. Tit. 2. Acest
sistem are însă inconvenientul de a face ca împărţeala să fie declarativă de drepturi în privința mobilelor şi a imobilelor şi translativă de proprietate în privinţa creanţelor, ceea ce este inadmisibil. Şi apoi, dacă ar fi vorba în specie de o cesiune adevărată,
copărtaşii aceluia în a cărui lot a picat o creanță np'ar datori nici
0 garanţie pentru solvabilitatea debitorului (Art. 1397), pe când
vom vedea că copărtașii, în asemene caz, trebue să garanteze solvabilitatea debitorului în momentul facerei împărțelei. (Art. 787
789.) Iatrun alt, sistem estrem în sens invers, se susține că Art,

786 este aplicabil creanţelor ca şi celorlalte bunuri ale moștenirei.

Vedi Cas. Fr. D. P. 49. 1. 81
Chabot. Art. 883, observ, 2.
In al treile sistem, se face

împărțeală,

divisibilitatea,

şi 82. Belost-Jolimont

asupra

următoarea “distincţiune:

creanţelor

își produce

lui

Pănă la

toate efectele sale

între comoștenitori şi cei de al treile, ear în urma împărţelei și
sub reserva drepturilor anterioare câștigate de cei de al treile, fie
care moștenitor e presupus că a -tost, încă din momentul deschiderei suceesiunei, proprietarul unic al creanţelor cuprinse în lotul
seu. (Art. 786.) Comp. Laurent. XI. 49 urm. Demol. XVII. 294 urm.
Aubry et Rau. V. $ 625, p. 345, tecst şi nota &. Mass6-Verpc. II.
p. 374, nota 6 şi p. 425, nota 3. Toullier. D. III (partea II) 758.
Pothiey. Oblig. 319, 320. Mareade. III. 417. Larombitre, Oblig. LI.
(Axt. 1220) No. 9, C. Limoges şi Cas. Fr. D. P. 64.2. 16. D. P. 66. 1.470.
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Acest princip fiind de ordine publică, părţile war putea prin Ordine pu-

convenția lor să facă ca împărțeala să fie translativă de proprietate, după cum ele ar putea să facă ca un act translativ de
proprietate, precum este vândarea sau schimbul, să aibă efectele
împărțelei. >) (Art. 5.)
Prima consecinţă a efectului declarativ al împărţelei este re- Soarta ipo.
1.
:
a
:

ae
i
; — tecelor
lativă la constituirea drepturilor reale în timpul indivisiu
nei. Din srituite conde
acest princip nou resultă că ipoteca constituită de unul din co- comoştenitor

moştenitori în timpul indivisiunei nu remâne validă în urma îm-in, timpul in-

părțelei, dacă imobilul ipotecat n'a cădut în lotul seu, ci în lotul
altui comoştenitor, căci, acel care a constituit ipoteca în timpul

indivisiunei nefiind în urma

împărţelei

proprietar

asupra

acestui

imobil, n'a putut să aibă dreptul de a'l ipoteca. *) Resoluto jure
dantis, resolvitur jus accipientis. (Vegi Art, 1770.)
Prin

urmare,

parte. Acţiunea

principiile

Romane

ipotecară şi

acţiunile

sunt

cu totul

recursorii

lăsate

la o

care aveau loc

In fine, Bertauld are un al patrule sistem în a cărui amărunte
nu vom întra. Vedi (Juestions de Code Nap. |. p. 250. No. 306 urm.
*) Laurent. X. 429. Demol. XVII. 282. Dutrue. Partage. 39.—Vegi
însă Bertauld. (Juest. de Code Napolton. L. p. 267, No. 329, 330.
*) Laurent, X. 394, 403. Demol. XVII. 254, 304. Mourlon. Il. 482 şi
Transcrip. hypoth. Revue pratique (anul 1859). Tom. VIII. No. 185.
Marcad€. Il. 415. Demante. liI 225 bis V şi VI. Aubry et Rau,
V. $ 625, p. 268, nota 18. Mass6-Verge. II. $ 392, p. 372. Ducaurroy. Îl. 787. Berriat.

St. Prix. 11. 3135.

Tribun.

tul pe 1882, No. 3. Cas. Fr. D. P. 88. 1. 249. Vedi
2. 100

și 152. D. P. 76.

1.504.

Brăila.

D.P.57.1.5.D.P.

Drep-

și D. P. 64.
58, 2. 142.

D. P. 78. 2. 185.—Pentru ca ipoteca să fie validă, trebue ca imobilul să pice în lotul acelui care l'a ipotecat. De câte ori deci
imobilul ipotecat n'a picat în lotul moștenitorului

care l'a ipotecat,

ci în lotul altuia, acesi copărtaș este în drept a cere radiarea ipotecilor constituite de comoştenitorul seu, ca unele ce nu mai au
nici un obiect. (Cas. Fr. D.P. 81.1. 254.) Din cele mai sus es-

puse mai resultă încâ că dacă unul din comoștenitori

a constituit

- în timpul indivisiune! o ipotecă asupra unui imobil comun anume
determinat, și în lotul lui a picat alt imobil de cât acel ipotecat,
ipoteca nu se întinde asupra acestui imobil. (Art. 1774.) Mass6Verg€. II. p. 374, în notă. Chabot și Belost-Jolimont, Art. 883, No.
2 și obser. 2. Tot astfel, dacă unul din coproprietari a constituit
o ipotecă numai pe partea lui din un imobil comun, și acel imobil
a cădut întreg în lotul lui, ipoteca nu se va, întinde asupra întregului imobil, ci numai asupra părței ce avea acel comoștenitor,
căci, deși el e presupus că a fost singur proprietar ab initio a întregului

imobil, ipoteca nu se poate

întinde peste convenția părţilor

(Art. 1774), şi în specie, imobilul n'a fost întreg ipotecat, ci
numai pro parte. Demol. XVII. 321. Laurent. X 404. Duranton. VIL
521. Mourlon. Il. 482. Demante. III. 225 bis VL. Toullier. D. II
(partea 11) 562, nota a. Mass6-Verge. II. p. 373, nota 5. Ducaurroy.
IL. 787. Maread6, III. 415. Comp. Curtea din Caen. D. P. 73. 2, 228.
39
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dată în urma împărţeli nu mai sunt cu putință în dreptul
modern. Proprietatea imobiliară este deci de astă dată mai sigură
şi mai stabilă, ear relaţiile dintre copărtaşi nu vor mai fi turbualtă

rate
Drepturi reale în genere.

prin judecăţi fără sferşit. )

Aceleaşi principii sunt aplicabile la toate drepturile reale,
precum usul, usufructul, abitaţiunea, servitutea etc. care ar fi fost constituite în timpul indivisiunei de unul din comoștenitori asupra
bunurilor indivise a moștenirei. Toate aceste drepturi nu vor fi va-

de cât sub condițiunea ca imobilul să pice în lotul moștenitorului care lea constituit. (Demolombe. XVII. 305.)
lide

Instrăinări.

turi

Moştenitorul putând în timpul indivisiunei să constitue drepreale asupra imobilelor posedate în comun poate să le şi în-

străineze, însă înstrăinarea va avea soarta
semnează că înstrăinarea nu va fi validă,

ipotecelor, ceea ce înca şi ipoteca, de cât

condițiunea ca imobilul înstrăinat să pice tot în lotul moştenitorului care Va îastrăinat, 2)
sub
Art. 1825 C.
C. şi 494 Pr.
nei
Civ.

Din

împrejurarea

că moștenitorul

să vândă imobilele posedate

bilul înstrăinat să cadă

în lotul

poate

în comun,
seu,

ar

în timpul

sub
părea

indivisiu-

condiţie ca imosă

resulte

că şi

creditorii moștenitorului sunt în drept a le urmări şi a le vinde.
Cu toate acestea, Art. 1825 din codul civil şi Art. 494 pr. civ.
Adevărata origină a noului princip.

')

Comp. Laurent. X. 394. Mourlon. Il. 481. --Această prefacere a
caracterului juridic al împărţelei nu se datorește însă siguranței
proprietăței imobiliare precum şi armoniei ce trebue să domnească
în familie,

ci

mai

cu samă

abusurilor ce se făceau

sub

regimul

feodal în privința vasalilor care trebueau să plătească boerilor
(auz seigneurs) dreptul de mutaţiune la care erau supuse împărțelele. Efectul declarativ al împărțelei, născocit ca o armă în contra fiscalităţei feodale, a trecut apoi în dreptul civil cu o întindere
pe care legislaţiile fiscale refusă câte o dată de a o recunoaște.
Comp. Demol. XVII. 255. Laurent. X. 396. Ducaurroy. IL. 775, 776.
Demante. III. 225, bis VIII. Aubry et Rau. V. $ 625, nota 1.—lLa
noi, Art. 33 din legea timbrului de la 1886 prevede că vândarea
făcută înaintea tribunalului pentru eșire din indivisiune nu este supusă la altă tacsă de transmisiune, când această vândare se face asupra unuia din coproprietari, de cât pentru preţul aferent la par-

Art. 33 Le-

gea tibruluă,

tea ce

”)

aveau

în imobil

ceilalţi

coproprietari.

Prin

urmare,

din

punctul de vedere fiscal, împărţeala care atribue unui comoștenitor
mai mult de cât partea sa se consideră ca o vândare. Vedi și
legea fiscală franceză din 22 frimariă, anul VII.
Laurent. X. 405. Demol. XVII. 306 şi XXI. 695. Aubry et Rau.
V. $ 625, p. 267. Ducaurroy. IL. 788. Demante. III. 295, bis. V.
Mourlon. Il. 482, nota 1. Arntz. IL. 1631. C. Bordeaux. D. P. 52.
5. 389, No. 1. Cas. Fr. D. P. 85.1. 252. Trib. Brăila. Dreptul pe
1882. No. 3. Comp. Trib. și Curtea București. Dreptulpe 1885, No.
58.—Prin aplicaţiunea, acestui princip, se decide că dobânditorul
părței indivise a unui imobil nu poate, în timpul indivisiuaei și
înainte de împărțeală, să purgeze imobilul de ipotecile ce'l grevează.
(Art. 1804 urm.) Laurent, X. 410. Demolombe. XVII. 307.
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dispun

că partea

nedivisă a unui

moştenitor

611
în

imobilele unei

succesiuni nu poate fi pusă în vândare de cătră creditorii sei personali înaintea, împărţelei sau a licitaţiunei ce ei pot provoca. 1)

Principiile care cârmuesc
plică

şi la legate.

ce avea întrun

vândarea

Deci, dacă

imobil,

unui imobil indivis se a,- Soarta esa

moștenitorul

soarta

a legat

legatului va

partea indivisă

ae un co.

atârna, ca și acea a, moştenitor

vângărei, de resultatul ulterior al împărțelei, ceea ce însemnează "iii
că legatul va, fi valid numai sub condiţiune ca imobilul să cadă în
lotul testatorului. Dacă testatorul n'a legat de cât o parte din imobil,

legatarul

nu

va avea

drept de

când imobilul întreg ar fi picat în
va putea

să reclame

imobilul

întreg,

întregimea lui. 2)
A doua consecinţă a efectului
că compărţiiorul

nu are

acţiunea

cât la această

parte,

lotul testaţorului, pe
când

el ar fi fost

declarativ al
resolutorie

chiar

când

el

legat în

împărțelei este Acţiune re-

a vângătorului

(Art. Tnaplicarea

1365) pentru neplata preţului sau a sumelor cu care ceilalți co- Art. 1020 și
La
,
.
a
1365.
moştenitori ar fi remas datori spre egalisarea loturilor (Art. 742),
ci numai privilegiul conferit de Art 1741, 2) căci împărțeala nu
este un contract

sinalagmatic

pentru

ca condiţia

resolutorie

să fie

subințeleasă la caz de neîndeplinirea obligaţiunilor unei din părți.
(Art. 1020.) Comoştenitorii neţinând în adevăr dreptul lor unii
de la alţii, ci de la defunct sau de la lege, și aceasta încă din
momentul deschiderei moştenirei (Art. 786), condiţiunea resolutorie tacită nu poate să aibă loc în specie, mai ales când împăr-

țeala se face în natură. 4)

.

Nimic n'ar împedeca însă pe părți de a stipula prin un pact Dupisarea
comisoriă condițiunea

resolutorie

a iîmpărţelei

sau

a licitaţiei pen=

sotutorie.

tru casul când una din părți nu'și ar îndeplini obligaţiile sale. 5) Pact comiAceastă stipulațiune fiind o escepţie la principiul neresolu”
1)
2)
2)
*)

Comp. Laurent. X. 409. Vegi şi supră, p. 429, nota A.
Laurent. X. 411. Demolombe. XVII. 322. Aubry et Rau, V.8625,p.271.
Comp. C. din Bucureşti. Dreptul pe 1887, No. 45. Vegi și supră p. 474.
Laurent. X. 412 şi 460. Demol. XVII. 308. Aubry et Rau. V. $
625,

5

p. 267. Ducaurroy.

LI.

790.

IL.

p. 392.

Arntz.

IL.

IL. (partea
Anul 1857,
P. 55. 2.
pe 1890,

de revisuire a lui Laurent prevede anume

că condiţia resolutorie

nu se

subințelege

în împărțeală, însă

ea poate fi anume

pulată

de copărtaşi.

Vedi

II)
p.
234.
No.

Boileuz.

1631, Toullier. D.
pratique. Tom. IV.
2093. C. Lyon. D.
tivele sale. Dreptul

562, nota a. Demangeat. Revue.
271—973. R6pert. Dalloz. Succes.
Vegi și Curtea din Iași în mo67.—Art. 995 din Ante-proiectul

şi supră,

că

p. 452, nota

sti-

1.

Laurent. X. 461. Demol. XVII. 310. Aubry et Rau. V.p. 267, 268.
Cas. Fr. D. P. 46. 1. 16. D. P. 57. 1.8. D. P. 47. 2. 158. Comp.
şi D. P.84. 1. 3t5.—Contră. Toullier. D. loco cit. 562, nota a şi
Duvergier, Veute. IL. 144.urm. Curtea din Rouen (decisie casată).

R6pert. Dalloz. Succes. 2098, nota 2.
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țiunei împărțelei, trebue să resulte din voința espresă
fără a se cere

„Revinderea

însă vre

un

termen

sacramental.

imobilului pe

Din acest princip s'a dedus în Francia

553 Pr. Civ. Art.

553

a părţilor,

)

(Demolombe. XVII.

socoteala ad- 369) şi chiar şi la noi (C. din Bucureşti. Dreptul pe 1887, No. 45),
judecatarului că nu se poate cere revinderea în contul adjudecatarului conform
conform Art.
.
Pr.

Civ.

de

Yi

câte

ori acesta,

,

n'a depus

preţal,

4
însă

noi

Controversă. am admis soluţia contrarie dimpreună cu o decisie foarte strâns
motivaţă a curței din Iaşi, pentru motivul că tecstele din procedura noastră sunt schimbate şi nu se potrivesc cu acele franceze.

(Comp. Art. 553, 689, 696 din Pr. Civ. Rom. cu Art. 964, 972,
973 şi 988 Pr. Civ. Fr.)?)
NetranscrieA treia consecinţă a efectului declarativ al împărțelei este
rea împărțe- ,
1
.
,
.
lei, APA

că ea este oposabilă celor

de al treile,

fără

a fi transcrisă, pentru

C, 00722 că la noi nu se transcriu de cât actele translative de proprietate. 3)
.
V,
.
Pi

Prescripția

A patra

consecință

.

4
y
*
a efectului declarativ al împărțelei
este că

de 10 şi 20 ea nu poate constitui un titlu just

care să

poată servi

de basa

1895 urm. “ prescripţiei de 10 și 20 de ani (Art. 1895 urm.), a cărui punct

de plecare trebue în tot-deauna să se găsească întrun act translativ de proprietate. *) La Romani! se admitea soluţia contrarie (V.
L. 17. Dig. Lib. 41. Tit. 3), pentru că împărțeala era translativă
de proprietate. (Vedi supră, p. 606, tecst şi nota 2.)
Efectele îmDar dacă împărțeala nu este de nici un folos ca titlu achiărţelai în ...
.
.
|
.

pivița pre- sitiv de proprietate,

scripției.

nu

mai

puțin

adevărat

este

că

moștenitorul

e prin efectul retroactiv al împărţelei presupus a fi posedat obiectele cuprinse în lotul. seu, încă din diua morței defunctului, pen*) Laurent, X. 461, în fine.—Contră. Cas. Fr. D. P. 57.1. 8, după care
condiţia resolutorie n'ar avea nevoe de a fi stipulată în mod espres.
2) Vegi supră, p. 463, tecst și nota 2.— Soluţia admisă de curtea din
lași (Dreptul pe 1890, No. 67) pare a fi în contradicere cu principiul declarativ al împărţelei, însă aceasta nu este adevărat, pentru că dreptul de a revinde imobilul în socoteala moștenitorului
adjudecatar care n'a depus preţul, nu este o reîntoarcere la starea
de indivisiune, ceea ce legea nu voeşte, ci o continuare a împărțelei. Dreptul de revindere trebueşte deci acordat în specie, fie că
adjudecatarul care n'a depus preţul este străin sau moștenitor,
pentru aceeași rațiune pentru care s'a acordat acţiunea în garanţie
(Art. 787—789) şi privilegiul conferit de Art. 1741, dedus, ca și
acesta,

din principiul

translativ al împărţelei

combinat

cu

princi-

piul că un moștenitor nu trebue să frustreze pe comoştenitorii sei. In

Combinarea

Art. 186 cu

-

acest sistem se face deci o distincţie între împărțeala sevârşită
în natură şi acea sevărșită prin Hcitare la mezat. In casul întăi, acțiunea în resoluțiune nu are loc, pe când ea are loc în casul al doile.
5) Art. 1801 C, C. 722 Pr. Civ. Vedi supră, p. 453, tecst și nota 2.
*) Demol. XVII. 324. Troplong. Prescription. IL. 886. Duranton. XXI.
310. Maread6. Prescrip. p. 196. Vedi şi Aubry et Rau. V. $ 625, p.272.

In cât privește dificultăţile la care Art. 786 a dat

vorba de a'] combina cu Art. 643, vedi supră, p. 195.

loc cânde
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tru totalitate, ear nu numai pentru partea sa ereditară, de unde
resulță că el va putea să opue prescripţia celor de al treile care

sar preţinde proprietari asupra

acestor obiecte, adăogând

sesiunea

posesiunea

sa personală nu

numai

la po-

autorului seu, dar încă

şi acea, esercitată în mod colectiv de toți comoştenitorii unii pentru alţii, în timpul indivisiunei. ')
Principiul Roman, după care împărțeala strămuta proprietatea, şi pe care legiuitorul modern l'a părăsit, este singur conform
cu realitatea lucrurilor, şi aceasta este așa de adevărat în cât însuşi legiuitorul actual consfințește implicit teoria Romană, admiEnd garanţia între compărțitori (Art. 787-789) şi privilegiul conferit de Art. 1741, drepțuri care decurg dintr'un contract comutativ (vendare sau schimb) și care nu se pot esplica de cât prin
caracterul translativ al împărțelei. ?)
Așa

dar, în realitate,

împărțeala

proprietate,şi implică un schimb

este

astădi

translativă de

Logica principiului Ro-

man

Ficțiune,

între copărtași, 5) după cum pre-

vede formal Art. 991 din Ante-proiectul de revisuire a lui Laurent, şi dacă legile moderne proclamă un principii contrarii, a-

ceasta, se datorește unei ficțiuni care şterge cu desevârşire indivisiunea, ca şi cum ea n'ar fi avut nici o dată fiinţă. î) De aceea, Art. 786 nu flice că fie care comoștenitor moşteneşte singur
şi imediat toate bunurile care compun lotul seu, ci că el e numai presupus a moșşteni singur. Cuvintele întrebuințate de legiuitor lasă deci singure a înțelege că este vorba în specie de o închipuire, de o ficțiune care e contrarie realităţei lucrurilor, şi dovadă despre această ficţiune, resultă nu numai din cuvintele întrebuinţate de legiuitor, dar şi din împrejurarea că Art. 786 asimilează în totul licitațiunea împărţelei, deşi licitarea este o înstrăinare care, ca atare, ar trebui să fie translativă de proprietate.
Această ficţiune se poate esplica în mod juridice prin urmă- Justificarea
adtoarele consideraţiuni. Moștenitorii ţin dreptul lor de la lege care ficţiunei
misă de Art.
786.
le transmite averea defunctului din momentul deschiderei moştenirei (Art. 644), fără nici un fenomen juridic. In această privință
nici o dificultate nu se presintă când nu esistă de cât un singur
1) Demol. XVII. 325. Duranton. VII. 514. Troplong. Prescription, IL. 886.
> Comp. Laurent, X. 395. Ducaurroy. Il. 779. Demol. XVII. 264,
329 şi XV. 549. Bertauld. Op; cit. 1. p. 246, No. 299 urm.—Vedi
însă Pothier (Vente, 631, 640) care dice că împărțeala este declarativă, şi că ea nu are nici un raport cu schimbul.
5) Pars tua mihi adjudicatur, et mea tibi, gicea tălcuirea legei 1,
Cod. Lib. 3. Tit. 38.
+) Laurent, X. 395.—Vedi însă Demolombe. XVII. 264 și XV (549)
care găsește această teorie prea absolută,
părţeala ca o operaţie sui generis, de un

şi care consideră îmcaracter micst, având

când un efect declarativ, când translativ de proprietate.

Bertauld. Op şi loco cit. No. 299.

Comp. și
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786.

moștenitor. De câte ori esistă însă mai mulți moştenitori, legea, le atribue direct bunurile defunctului, făcând și împărțeala între denşii
când ea este cu patinţă. (Art. 1060.)
De câte ori însă natura
bunurilor se opune

ca legea

însăşi să facă împărţeala,

să se facă de alţii. Aceasta nu
a fi proprietari încă din diua
ține deci nică o samă, în urma
avut loc mal înainte, pentru că ea
toare

şi transitorie.

Legiuitorul

ea

trebue

împedică însă pe moștenitori de
desehiderei moștenirei. Legea nu
împărţelei, de indivisiunea care a
constitue o stare de lucruri trecăconsideră

pe

fie care

moştenitor

în lotul. celorlalţi coproprietari,

şi îndepli-

ca proprietar sub o condiţiune suspensivă pe bunurile ce vor cădea în lotul lui și ca proprietar sub condiţiune resolutorie asupra
bunurilor

ce au

cădut

nirea condiţiunei are efect retroactiv pănă în diua deschiderei mN0ş-

____tenirei. D (Art. 1015.)
Steietă inter
Din faptul însă că

efectul

declarativ al împărţelei se înte-

786, Contro- meează pe o ficțiune, n'ar trebui să credem, după cum susţin uversă.
pij, 2) că această disposiţie eşte de strictă interpretare și că ea
par putea să fie întinsă a ipotese neprevădute de lege, unde împărțeala ar trebui să'și redobândească caracterul seu atributiv de
proprietate, căci Art. 786 proclamând în termeni! cei mal generali regula

Actele la

după

care

împărțeala

este

declarațivă de drepturi, tre-

bue să fie aplicat în mod general de câte ori este vorba dea
aprecia efectul unei împărțeli, ori care ar fi interesele sau perSoanele

care ar fi în causă. 3)

care, se apliRegula statornicită de Art. 786, după care împărțeala, este
”
“declarativă de drepturi, nu se aplică deci numai la moşteniri, precum ar avea aerul de a o spune tecstul, ci la împărţeala ori cărei universalităţi de bunuri, oră care ar fi causa indivisiunei, 4) şi
chiar la împărțeala unor lucruri singulare considerate în individualitatea lor, 3) și lucrul e așa de adevărat în cât însuşi legiui1) Comp. Laurent. X. 395. Demol. XVIL.
$ 625,

nota

1859, Tom:
ei &tranger,
2) Ducaurroy.
625, p. 268,
2

1. Mourlon. Revue pratique.

258, 264, Aubry et Rau. V.
(Transerip.

hypoth.),

anul

VIII. p. 222, No. 185. Devalroger. Revue de droit fr.
p. 108 urm. Lebrun. Succes. Lib. IV. Cap. 1, No. 36.
IL. 779. Dutruc. Partage. 14 urm. Auby et Rau. V. $
tecst şi nota 18. Cas. Fr. Râpert. Dalloz. Succes. 2126,

nota 2 şi 2122, nota 2. Fictio ultra casum fictum non operatur.
Demol. XVII. 301 urm. Laurent. X. 415, 482—435. Comp. Cas.

Fi. și C. Bourges,
85,

86. Vedi

D. P. 46. 1.21. D. P. 53. 1. 230.D.P.

și supră,

p. 195,

unde

79.2.

am vădut, cu toate acestea, că,

Art. 786 nu se aplică la preseripţia servituţilor.
+) Regula Art. 786 se aplică deci şi la împărțeala făcută de un ascendent între descendenţii sei. (Art. 794 urm.) Cas. Fr. şi C. Caen.
D. P. 60. 1. 499. D. P. 70. 5. 262, No.
urm. Vedi şi infră, esplic. Art. 795.

3.

Laurent.

XV.

82,

86

*) Laurent. X. 402. Demol. XVII. 266. Demaute. III. 225 bis. L. Du-

DESPRE

SUCCESIUNE —ART.

torul ne trimete la Art. 786
lui comun

între

786.
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când e vorba de împărțeala fondu-

soți la încetarea

(Art. 1291)

căsătoriei

sarcinelor

şi de împărţirea averei unei societăți. (Art. 1350.) Astfel, principiul înscris în Art. 786 fiind general se aplică la ori ce împărţeală
|
făcută între comunişti. 1)
Mai mult încă, Art. 786 se aplică nu numai la împărțeală, Aplicarea
dar la ori ce act cu titlu oneros, precum vândarea, schimbul, tran- incetarea in-

sacţia, a cărui efect este

de a face să

moșteniri,

în privința întregei

indivisiunea, fie divisinei

înceteze

fie în privinţa

obiect numai al Eenirub, bran?

unui

sacţie.

moştenirei. *)

Singurul act care nu poate să fie considerat ca o împărțeală, Donaţiune.
şi care prin urmare nu poate să aibă efect retroactiv, cu toate că
ar face să înceteze indivisiunea chiar în privinţa tuturor comoștenitorilor, este donaţiunea prin care unul din comoştenitori ar fi disde drepturile sale succesorale, căci donaţiunea
pus cătră celalalt
nu poate să fie asimilată cu împărţeala, întru cât este de esenţa
împărțelei ca fie care din compărţitori să'şi primească partea sa
vanton. VII 522. Mareade. II. 414. Arntz. Il. 1625. Veţi și D. P.
48. 2. 137.

|

D. P. 49. 2. 186.

Principiul declarativ al împărțelei se

aplică

şi

la

moştenirea Moştenire_

beneficiară. Laurent. X. 401. Arntz. IL. 1629. Demol. XVII. 275. beneficiari
Dutruc.
Jolimont

Partage. 548. C. Nimes. D. P. 71. 2. 37.—Contră. Belostasupra

lut Chabot.

Art.

883,

observ.

”

2. Cas. Fr. Repat.

Dalloz. Succes. 2103 și 2126. Vei şi vo Vente publ. d'imm. 2194.
Principiul declarativ al împărţelei se aplică nu numai la împăr- Impărțeală
țeala întregei averi, dar și la împărțeală parţială, în privinţa bu- parţială,
nurilor ce ea cuprinde. Demolombe. XVII. 276. Laurent. X. 397.
Arntz. IL. 1629. Aubry et Rau. V. $ 625, nota 6. Comp. şi L. 44.
Pr. Dig. Lib. 10. Tit. 2.
Art, 786 se mai aplică încă cu toate efectele sale declarative Impărţeală

și la împărțeala cu sultă, adecă în casul când unul din comoşteni- cu sultă. Art.
tori a primit în lotul seu o valoare mai mare de cât acea care i se 742. Contro-

cuvinea, reminând ea el să întoarcă acea valoare comoştenitorilor

sei conform Art. 742, cu toate că împărțeala cu suită este o adevărată vândare pănă la concurenţa acelei sulte, de vreme ce acea-

stă sultă este preţul ce unul din compărţitori plătește celorlalți
pentru porțiunea din bunurile moştenirei care întrece partea la
care el avea drept. Laurent. X. 395, 398. Demol. XVII. 270.—
Contră. Rodiăre. Revue de lâgisl. (anul 1852) Tom. IL. p. 309.
') Maread6, IL. 214. Duranton. VIL. 522. Laurent. X. 402. Vedi Şi
D. P. 48. 2. 137. D. P. 49. 2. 186.

Ficţiunea Art. 786 este aplicabilă între coproprietari, chiar când
drepturile lor nu proced de la un titlu comun. Astfel, ea este apli-

cabilă între comoștenitori și cesionarul drepturilor

succesorale a .

unuia din ei. Laurent. X. 402. Demolombe. XVII. 289. Cas. Tr.
D. P. 57. 1. 5.—Contră. Curtea din Douai. D. P. 49. 2. 184,
2 Laurent. X. 415. Demolombe. XVIL. 266, 278. Aubry et Rau. V.$
625,

p. 265

urm.

Demante.

II. 225

bis,

IL. Am vădut

p. 614 că Art. 786 nu este de strictă interpretare.

în adevăr

1”
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CIVIL.—CARTEA II.—TIT. 1—0AP. VI—S-a IV.—ART. 788,

de moștenire. Deci, nu esistă împărțeala de câte ori unul
din
moştenitori nu primeşte nimic; prin urmare, nu poate să fie vorba
de efectele pe care legea le atribue împărțelei. Donaţiunea își
va
păstra

deci caracterul

seu

translativ

de proprietate, lăsând să sub-

siste sarcinele cu care imobilul ar fi fost grevat în timpul indivisiunei. !)
|
|
Aşa dar, numai actele cu titlu oneros, precum vândarea, schim-

bul, transacțiunea

e

aeola-

ete. care

pun

capăt indivisiunei dintre comunişti

sunt asemănate împărțelei în privinţa efectului declarativ pe
care
îl admite Art. 786. Aceasta este un punct asupra, cărui nu încape
nici o îndoeală.

Unde însă cestiunea incepe a fi controversată

este asupra

ţelei esteapli-punctului de a se ști dacă vendarea sau cesiunea dreptur
ilor. suc-

cabil na nu- cesorale dintre moştenitori constitue o împărțeală şi ca atare
este
tul facesăin-cârmuită de Art. 786 numai când ea face să încetez
e indivisiuseteze indivi-nea în privința tuturor moștenitorilor, sau şi atuncă când ea
pune
toți comoște- capăt indivisiunei numai în privinţa unora din

ei.

După părerea

nitorii, dar Şigenerală, numai actul care face să înceteze indivisiunea
între toţi
capăt indivi- comoștenitorii are efect retroactiv, aşa în cât Art, 786 ar

pro punti plicabil de cât atunci când unul sau mai mulți din comoșt fiaenitori
nora din ei. ar fi cesionat drepturile lor succesorale tuturor celorlalți comoș-

Controversă. jepitori, *) Părerea
părțelei

este

contrarie, după care efectul declarativ

aplicabil

cu

toate

că actul

n'ar

face

să

al îmînceteze

indivisiunea dintre toți comoștenitorii mi se pare însă
mai juridică, pentru că ea era admisă în dreptul vechii francez
(v.
Pothier, Vente. 644) şi pentru că nimic nu ne autorisă
astădi a
crede că legiuitorul modern ar fi înţăles a inova şi a modific
a un
princip tradiţional consfințit de esperiență. Este adevăra
t, după
cum observă și DI. Bonachi, că dreptul vechiii francez nu are
la noi

nică o autoritate, însă dacă

am

primit un

principii nou, necunoscut

în dreptul nostru anterior, este de creţlut că lam primit
aşa cum
au înțeles redactorii codului francez, şi pentru aceasta putem
invoca autoritatea dreptului francez anterior.
Astfel dar, cesi-

unea

drepturilor

succesorale sau licitarea,

severșiță

între

moş-

') Laurent. X. 416. Arntz. II. 1630. Duranton. VII. 522 ter.
Dutruc,
45. Demolombe. XVII. 283. Aubry et Raw, V. $ 625, p.
265, nota
5. Mourlon. Revue pratigue (anul 1859) Tom. VIII. p.
126, No.
170. Demante. III. 232 bis, II.
*) Demolombe. XVII. 285 urm. Demante. III. 225 bis, III.
Duranton.
VII. 522 bis. Belost-Jolimont asupra lui Chabot. Art. 883,
observ.
1. Marcade. III. 416. Foiiet de Confians. Art. 883,
No. 1. Aubry
et Rau. V. $ 625, nota, 10, p. 266. Comp. şi Mass6-V
ergâ. IL. p.

372, nota 3. P. Pont. Privil. et hypoth. L. 291. Dutrue.
Partage.
36. urm. 'Tot în acest sens este şi jurisprudența franceză.
Vedi D.

P. 51. 1. 97. D. P. 54. 1.331 şi 421. D.P. 51. 1.
448. D.P.58.
1. 400. D.P. 76. 1.369. D. P.79.2.86.D.P. 85. 1.19. D.P. 87.
1. 13.

DESPRE

tenitori pentru eșire din indivisiune
căreia

părţeală

se aplică
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constitue

o

chiar când

786,

Art.

adevărată

îm-

acte Par

aceste

pune capăt indivisiunei de cât într'un mod relativ, adecă numai
în privinţa unuia sau a mai multor din moştenitori. 4)
Efectul declarativ al împărțelei se aplică şi la licitaţie și imediat după adjudecare (Demol. XVII. 271 bis) de câte ori ea
are loe între moștenitori pentru eşire din indivisiune. Această
disposiţiune,

a

care

778), a trecut în dreptul mo-

vechiii francez (Ducaurroy. Il. 777,
dern

fără nici o împotrivire,

dreptul

în

dificultăţi

mai multe

întimpinat

să fie tran-

de și licitaţia ar trebui

Art.

slativă de proprietate, fiind că este o adevărată înstrăinare.
186

admite

însă espres

teoria

Licitaţie.

de unde resultă că drep-

contrarie,

turile reale constituite asupra imobilului în indivisiune nu vor fi
“valide, ca şi la împărțeală, de cât sub condiţiunea ca imobilul
grevat să fie adjudecat asupra moștenitorului de la care emană

acele sarcini. 2)
Ă
Efectul declarativ al împărțelei nu se aplică însă, cu
consecinţele sale, la licitaţie de cât atunci când unul din
1) Vedi

Laurent.

Transeription.

X. 418. Mourlon.

toate

Art. 786 nu
este aplicabil

când imobilul
comoș-

ga adjudecat

hypoth. Revue

pra- toane

tique (Anul 1858) Tom. VIII, p. 211 uim. No. 179. Duvergier.
Vente. II. 147. C. Montpellier şi Bourges. D. P. 45. 2. 130. D.P.

străine.

79. 2. 85. Comp. şi D. P. 79. 1. 299. D. P. 64. 1. 225.

2) Laurent. X. 419. Duvanton. VII. 521. Chabot. Art, 883, No. 3. Cas.
Fr. D. P. 88.

1.

1 249. D. P. 76.

504. Vedi

şi D. P. 78. 2.

185.

Ficţiunea Art. 786 se aplică Ia licitaţie, când imobilul s'a adjudecat asupra -unui moștenitor, chiar când străinii au fost admiși ca

concurenți. Curtea Lyon. D.P. 54. 5. 544 No.9și Laurent. loco ct.
Ipoteca constituită
siunel fiind

deci

nulă,

de cătră un

Ipoteca nu
produce nici
moştenito- o precădere

comoștenitor în timpul indivi-

ca şi la împărţeală,

de câte ori

rul care a ipotecat imobilul n'a devenit adjudecatarul lui, creditorii pentru creîn folosul cărora această ipotecă a fost constituită nu pot să pre- ditorii ipoContindă a fi plătiţi din preţul adjudecaţiunei, cu precădere și îna- tecari.
troversă.
intea creditorilor

chirografari

a acestui moștenitor,

căci

o iputecă

nulă ea constituită a non domino nu poate să producă nică un efect, necum încă un drept de precădere. Preţul imobilului care

deci de o po-

n'ar fi fost plătit comoștenitorului se va distribui

trivă (au mare le franc) între toți creditorii, fără, nică o deosebire
între acei chirografari și acei ipotecari. Laurent. X. 419. Demolombe. XVII. 320. Cas. Fr. D. P. 88. 1. 249. Vedi D. P.7s.
2. 185.—Oontră. Aubry et Rau. V. $ 625, p. 269. Proudhon. Usufruit. V. 2392. Roditre. Revue de legislation, (anul 1852) p.
309. Curtea din Aix. Repert. Dalloz. 2092, nota 4. Vegi și D. P. 88.
1. 249, în notă.

După

aceste

autorități,

tea fi colocaţi, în privința prețului
întrat în mânele

moștenitorului,

creditorii

ipotecari ar pu-

imobilului licitat care n'ar fi

înaintea

creditorilor

chirografari,

pentru că, in privința lor, acest preţ ar represinta însuși imobilul,
ceea ce este inadmisibil. Acest din urmă sistem se vede formal
admis prin Art. 2 din legea belgiană de la 15 August 1854.
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tenitori devine adjudecatar al averei de moştenire. De câte ori
însă adjudecatarul nu este un comoștenitor, ci o persoană străină,
licitarea fiind o adevărată înstrăinare, se aplică regulele vândăre
i
și drepturile reale constituite de unul din comoștenitori în
indi-

visiune pe partea sa indivisă remân neatinse și continuă a afecta

imobilul. *) Adjudecarea fiind în asemene caz o adevărată vândare
nu va da loc la privilegiul copărtaşului (Art. 1737 $ 3 şi 1741)e
i
la privilegiul vândătorului (Art. 1737 $ 1 și 1740), şi va
fi, ca

ori ce vândare, supusă acţiunei resolutorie pentru neplata preţului. (Art. 1365.) (Demolombe. XVII. 272. Laurenţ, X. 420).
11. Despre garanţia loturilor între moştenitori în caz de
turburare şi evicțiune.

Moștenitorii ab intestat sau testamentari, şi în genere ori ce
coproprietari *) sunt obligaţi a se garanta unii pe alţii pentru bunurile cădute în lotul lor în contra turburărilor şi eviţiunilor
ce
proced din o causă anterioară împărțelei, (Art. 787 urm.)

Care să fie oare causa acestei obligaţiuni reciproce? La Ro-

mani şi în vechea noastră legislaţiune, unde împărţeala era translativă de proprietate (vegi supră, p. 606, tecst şi nota 2), această
obligaţiune își are raţiunea sa de a fi, pentru că copărtaşii do-

bândesc

ţeala

partea

lor

uni! de

fiind o vândare

„ ranteze proprietatea

la alții. In aceste legislațiuni,

sau un schimb,
pe

care

moştenitorii

o transmit. 3)

împăr-

trebue să ga-

In dreptul modern însă, unde împărţeala este declarativă de
drepturi (Art. 786), această obligațiune nu se prea esplică.

Pothier (Vente 633) şi după dânsul alţi autori €) s'au încer-

cat a concilia, principiul actual al împărțelci cu
ției, dicând că această obligaţie reciprocă se
litatea ce trebue să domnească între copărtaşi.
garanţia loturilor este o reîntoarcere la teoria

obligaţiunea garanîntemeiază pe egaAdevărul e însă că
Romană, căci dacă

1) Cas. Rom. şi Curtea din București. Bulet, Cas. S-a I pe 1879,
p
799 şi Dreptul pe 1884, No. 29. Comp. Cas. Fr. D. P. 76. 1. 369,
Laurent. X. 420. Demolombe. XXIL. 272. Duranton. VII. 590. Troplong.

Dreptul Roman și dreptul vechiă.

Vente. I. 12 şi 876

şi Aypothâques. |. 292. Duvergier.

Vente.

* II. 147. Demante. III. 225 bis, IV. Ducaurroy. Il. 790. P.
Pont,
Privil. et hypoth. L. 291. Mass6-Verg€. IL. p. 374, nota 5, în medio.
Aubry et Rau. V. $ 625, p. 266. Chabot, Art, 883, No. 3.— Contră.
Mourlon după Valette. Il. 485. Comp. și C. Nimes. D. P. 55. 2.163.
*) Demol. XVII. 338. Durant. VII. 523. Pothier. Sseces, Cap. IV, Axt.5,$3
.
3) „Judez curare debet, ut de evictione caveatur his quibus adjudicat.“
L. 25.$ 21. Dig. Lib. 10 Tit, 2—Vedi şi L. 66 $ 3. Dig. Lib.21.
Tit, 2—L. 14. Cod. Lib. 3. Tit. 36.—L. 7 Cod. Lib. 3. Tit. 38.
Vedi şi Art. 1093 din codul Calimach care admite aceeași obligaţie
.
*) Vegi Chabot, Art. 884, No. 1. Mourlon. Il. 487. Duranton. VII. 523

DESPRE

pici o legătură de drept
părţesc între dânşii, nu
bue să domnească între
poate să resulte de cât
nu

esistă

altă legătură
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nu esistă între moștenitorii care se îmse vede care ar fi causa egalităţei ce treei. Obligaţia de a se garanta reciproc nu
din o legătură juridică, şi între comuniști
de a

de cât obligaţia

proprie-

transfera

tatea. Prin urmare, legiuitorul a părăsit de o cam dată ficţiunea,
admisă de Art. 786 pentru a se reîntoarce la realitatea, lucrurilor. )
10 Casurile

în care

are

garanţiei

obligaţiunea

loc.

Avt. 787.—Coeredii sunt datori garanţi unul cătră altul despre turburările și evicţiunile ce proced din o causă anterioară impărţelei.
Garanţia încetează când o evicţiune a fost esceptată anume printr”o
causă espresă a actului de împărțeală, sau când evicțiunea a fost causată din greșala

eredelui.

(Art.

786,

788,

1737 $ 3, 1741 C. C. Ast. 884 0. Fr.)

999,

1337

urm.

1351,

1399,

Comoşteniturii sau mai bine dis ori ce coproprietari în genere sunt datori în urma împărţelei ?) a se garanta unii pe alții,

pentru obiectele cădute în lotul fie căruia din ei, contra ori cărei
evicţiuni și a ori cărei turburări de drept, ear nu de fapt î) a) Laurent. X. 436. Arntz. II. 1632, Ducaurroy, Îl. 791. Maread. 111.418.
Demante.

III. 226

bis, |. Demol. XVII.

329.

Vei

şi suprâ,p. 613.

2) Această garanție se datorește de drept, fără stipulațiunea părților

(comp. Art. 1337) și ori cum ar fi fost făcută împărțeala, fie de
bună voe-sau prin justiţie, fie că copăntaşii ar fi majori sau minori,
căci legea nu distinge. Demolombe. XVII. 330. Aubry et Rau. V.

$ 625, p. 274. Chabot, asupra Art. 884, No. 1 şi 9. Mass6-Verge,
ÎL. p. 375, tecst şi nota 8.
Ce este e3 Cuvântul evicțiune (evincere) însemnează întrun sens restrâns de- vicţiunea,?
posedarea cui-va prin judecată. Evincere a vincendo în judicio dicitur,
dicea Pothier (Pand. Justin. Lib. 21. Tit, II, No. 10.) Intro accepțiune mal largă însă, trebue

să înțelegem

dere sau micşorare a unui drept, precum

prin euicțiune Oră ce per-

ar fi, de esemplu, dobân-

direa unei servituţi sau a unui usufruct asupra imobilului picat în

lotul unuia din copărtaşi, perderea
comoștenitor contra unui al treile
333. Laurent. X. 439. Ducaurroy.
II. Aubry et Rau. III. $ 355, No.

unei revendicări pornită de un
etc. Comp. Demolombe. XVII.
IL. 793. Demante. IIL. 226 bis,
2, p. 272. Pothier. Vente. 183.

Art. 1336 obligând pe vândător a respunde nu numai de evicțiune, dar şi de viciile ascunse a, le lucrului vândut, unii aplică

Aplicarea
Art. 1336.

.
această disposiţie a fortiori și la împărţeală, impunend această ob- Controversă.
,
domnească
să
trebue
care
egalităței
ligaţie şi copărtașilor, din causa
între dânşii. (Vedi Demolombe. XVII. 343. Demante. III. 226 bis,
III.) Această părere este însă inadmisibilă: 10 pentru că nu se
poate impune cui-va o obligaţie prin argumentul a fortiori; 20
pentru

că aceleaşi

motive nu esistă în ambele casuri. In adevăr, obli-

gațiunea vendătorului pentru respunderea viciilor nu se întemeiează
pe egalitatea «ce ar trebui

să domnească

între vândători,

ei pe îm-

prejurarea că cumpărătorul p'ar fi cumpărat lucrul, dacă. ar fi știut
că el are viciuri ascunse, ceea ce nu se poate dice pentru casul
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duse la pacinica folosinţă a acestor obiec
te, sau a servituţilor active care au fost declarate accesoriile
lor, ') când causa evicţiunei sau a turburărei este anterioară împăr
țelej.
DIN

Garantarea,
întinderei i-"
mobilelor.

'Furburările

de fapt şi de
drept.

Temere

Dar, dacă copărtașii nu'și datorese

nici o

garanţie pentru defectele ascunse ale obiectelor cădute în
lotul lor, ei trebue din
contra să se garanteze reciproc pentru întin
țite, când această întindere e prevegută în derea imobilelor împăractul de împărțeală. Laurent. X. 445. Demolombe. XVIL. 342. Vedi
625, p. 274.—Dacă însă o bucată de pămân și Aubry et Rau. V. Ş
t
lotul unuia, în loc de a se pune în lotul altuia s'a pus din eroare în
, copărtaşul lesat n'are
acțiuneaîn garanție, ci o acțiune în revendicar
e. Cas. Fr. D. P.87. 1.31.
Prin furburare
dreptului

trebue
de proprietate.

pe fondul

unui

să înțălegem ori ce împedicare în eserciţiul
'Turburările sunt de fapt sau de drept.

Turburarea de fapt consistă în calearea
dreptului proprietarului,
fară a pretinde însă nici un drept asupra
proprietăţei sau asupra
posesiunei. Astfel, ay f, de esemplu, faptul
unui al treile dea trece

de

turburare.

Art. 1016,
1364.
Servituţi aetive.

Servituţi pasive.

de împărțeală, căci fie lucrul cu viciuri
sau fără viciuri, el totuși
trebueşte împărțit. (Art. 728.) Tot ce se
poate ice este numai că
lucrul ar fi fost prețeluit cu o valoare
mai mică, dacă viciurile ar
fi fost cunoscute. Comp. Laurent. X. 438.
Arntz. IL. 1633. Aubry
et Rau. V. $ 625, în fine și nota ultimă
, 47. Mass6-Verge. II. p.
375, nota 9. Râpert. Dalloz. Succes. 2152,

comoștenitor sau de a lua apă de pe
el, fără a
pretinde vre un drept de servitute asupra
, acestui fond. Turburările de drept consistă din contra în
ori ce acţiune îndreptată în
contra unui lucru, din causa dreptului ce
autorul acţiunei pretinde
a avea asupra acelui lucru. Astfel ar î acţiu
nea prin care se reclamă
un drept de servitute (actio confessoria) şi
chiar acţiunile posesorii
ete. Numai turburările de drept care tind
la, acţiunea în garanție, nu însă și turburărilla o evieţiune dau loc
e de fapt, căci de câte
ori nu se pretinde nici un drept asupra
lucrul
ui, comoştenitorii
nau de cât să se apere singuri. (Argumen
t din Art. 1426, după
care nici locatorul nu respunde cătră locata
r
Demolombe. XVII, 334 urm. 338. Laurent. de turburările de fapt.)
X. 439. Duranton. VII.
526, 528. Arntz. II. 1633. Demante.
III. 226 bis, II. Chabot. Art,
884, No. 2. Mass6-Verge. II. p. 375, tecst
şi nota 9. Aubry et Rau.
$ 625, p. 272, tecst și nota 26.

In princip, acţiunea în garanţie nu se eserci
tă de cât după ce copărtașul a suferit turburarea. Cu toate
aceste, sunt casuri în eâre
simpl

a temere de a fi turburat poate să deie loc
la acţiunea în garanție ca măsură conservatorie, (Art. 1016,
1364.) Laurent.X. 441.
Demolombe. XVII. 340. Bonachi, III. p.
374,

Dacă imobilul care a picat în lotul unul

activă, turburarea, eserciţiului

copărtaş are o servitute

acestui drept ar putea

da loc la acțiunea în garanție. Comp. Aubry et Rau. III.
$ 355, p. 271, teest şi n. 2.
Ce trebue să decidem în privinţa servituţilor
pasive ? Când causa
evicțiunei este anterioară împărțelei, copăr
tașul are acţiunea în gavanție, ori care ar fi obiectul acestei evicţi
uni. Eserciţiul unei servituți anterioară împărțelei și nedeclarată
la împărțeală conferă co-

părtașului

acţiunea

în garanţie, căci el este evinsîn parte,
de vreme
ce proprietatea sa este desmembrată. (Comp
. Art. 1349.) Vegi Laurent. X. 443. Pothier, Succes, Cap. 4, Art.
5, $3. Chabot, Art. 884,
No. 4. Repert. Dalloz. Succes. 2150.

DESPRE SUCCESIUNE. —ART. 787.
Această
mișcătoare

"Art,

189.)
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obligaţie se aplică la ori ce soiii de bunuri, fie ele
sau

nemișcătoare,

(Demolombe.

corporale

XVII.

sau

incorporale.

(Comp.

341.)

Pentru ca obligaţiunea de garanţie reciprocă să aibă loc în- iai

a

tre copărtaşi trebue neapărat ca turburările și evicţiunile să pro- or cansă
ceadă din o causă anterioară împărţelei, ceea ce însemnează că ac- e anterioară
ţiunea acelui care pretinde un drept asupra lucrului cuprins în impârţeiel.
lotul unui copărtaș nu va da loc la acţiunea în garanţie de cât
dacă dreptul seu era născut înainte de împărțeală, adecă dacă era
emanat
oară

în genere

de la însuşi defunctul sau de la predecesorii sel. 4)

Turburările şi evicţiunile care

proced

împărțelei

acţiunea

nu dau deci

că ele nu / împedecă
momentul

,

împărțelei.

loc la

din o causă posteri- Turbuărişi
în

ca egalitatea
să fi esistat
>

garanţie,

pentru cărei causă

între copărtași în„ este
posterivară împăr-

Este adevărat că copărtaşul sufere

o pagubă

elei.

din causa acestei evicţiuni, însă el n'o sufere ca moștenitor, ci ca
propietar

şi prin urmare, se va aplica principiul: res perit domino. *)

Ce trebue să decidem în privinţa prescripţiunei începută în Prescripţie:
contra averei de moștenire înainte de împărţeală şi împlinită după
”
împărţeală? Moştenitorul care se va vedea astfel evins are el acCopărtașul au mai
fondul

seu

este

supus

are însă

acțiunea în

unei

servituți legale,

garanție
căci nu

de câte ori Servituţi lee

vorba

în

gule.

specie de o evicţiune propriu disă, ci mal degrabă de o restricţie și
de o mărginire la dreptul absolut de proprietate în interesul comun. (Vedi supră, p. 8.) Laurent. X. 443. Aubry et Rau.V. $ 635,
p. 273. Duranton. VII. 530. Mass6-Verge. II. p. 375, n. 9, în fine.
Aceeași soluţiune este aplicabilă în privinţa servituţilor aparente, Sevituţi apacăci imobilele grevate de asemene sarcini au trebuit să fie prețe- rente. At.
luite în consecință, ţinându-se samă de depreciarea fondului prin
:
esistența acestor servituți. (Analogie din Art. 627 și 1349.) Laurent.
Aubry et Rau, loco cit. şi nota 31. Mourlon. II. 489, în fine.

In fine, copărtaşul
burat în virtutea unui

n'are acţiunea în garanţie când el este tur- Drepturi redrept real sau personal,

de esemplu,

în vir- ale sau per-

tutea unui drept de usufruct, de us, de locaţiune etc. a căror esistență Se în
era

cunoscută în momentul

împărțelei.

Duranton.

VII.

536.

1) Dacă însă toți comoştenitorii au constituit o ipotecă în timpul indivisiunei,

copărtașul în- a cărui lot ar fi picat imobilul

mentul îm

părțelei.

ipotetat va

fi espus la o evicțiune care va. da loc la acţiunea în garanţie, deşi
causa acestei evicţiuni s'a născut în timpul indivisiunei. Demante.
JI. 226 bis, II, nota 1.
|
2) Mourlon. Il. 488. Marcad€. III. 418. Laurent. X. 442. Demol. XVII,
344. Ducaurroy. IL. 794. Duranton. VII. 529. Demante. III. 226 bis Il.
,
Singurul esemplu pe care îl citează autorii despre o evicţiune Espropriare

care să proceadă din o causă posterioară împărţelei este espropria- PENA cai

rea pentru- causă

de utilitate publică.

În asemene caz, copărtaşul

espropriat

(Art. 481

C. C. şi 19 Constit.) publică. Art.

n'are acţiunea în

chiar când despăgubirea dată ar fi mai mică de

cât

garanţie, 481 C. C. şi

evaluarea i- 19 Constit.

mobilului la împărţeală, căci aceasta este o causă de forță majoră
contra căreia copărtașii nu pot să apere pe moștenitorul espropriat
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țiunea în garanţie ? Unii, întemeindu-se pe echitate, ar voi
ca acțiunea în garanție să poată avea loc și în asemene caz,
mai ales
dacă a remas moștenitorului un timp prea scurt pentru
a putea
întrerupe prescripția, de esemplu, numai câte-va dile, pauciss
irmi
dies, după cum presupune și L. 16. Dig. Lib.23. Tit, 5, de
fundo
dotali.') Poate că asemene soluțiune să fie echitabilă, dar de
când
oare judecătorii pot ei să înlăture legea spre a judeca după
echitate ? Prescripţia nu constitue nici un drept pănă la împlini
rea, ei
şi era de datoria moștenitorului ca, s'o întrerupă. La facerea
împărțelei moștenitorul era proprietar; împărțeala era deci
dreaptă
între moștenitori, şi prin urmare, acţiunea în garanție
nu poate

să aibă loc. (Comp. Laurent. X. 442.)

Iuooiarea, ga
Obligaţiunea garanţiei încetează, chiar când causa evicţiu
nilor
787 $ 2. şi a turburărilor de drept este anterioară împărțelei, de câte
ori
evicţiunea a fost anume esceptată prin 0 clausă espresă?)
şi particulară *) a actului de împărțeală, sau când evicţiunea a fost
causată

din însuși culpa moștenitorului, 4)

Necesitatea
N cea
fiuni
esprese,

?) Comp. Duranton. VII. 531. Demolombe. XVII. 354. Chabot.
(Art.
884, No. 4.) Vedi şi Aubry et Rau. V. $ 625, nota 28, care
finalmente
ajunge la același resultat, după ce mai întăi combate această
teorie.
2) Legea nu admite deci derogarea tacită, de unde resultă
că CUunoştinţa ce ar fi avut copărtașul despre pericolul evicțiunei
nu este
suficientă pentru a seuti pe ceilalți copărtași de obligaț
iunea gavanţiei. Laurent. X. 454. Demolombe. XVII. 348. Mourlon.
IL 489.
Toullier. D. IL. (partea IL.) 565, nota e. Chabot. Art.
884, No. 7.
Duranton. VII. 535. Arntz. IL. 1636. Anbry et Rau. V.
$
274, nota 40. Mass6-Vergâ. IL. p. 378, nota 16.—Dreptul 625, p.
vechiti
francez

Necesitatea
clause
deuneirenunțare
particulară
şi nulitatea

clausei gene-

rare de ne

avea

o regulă

cu totul contrarie, care a fost însă

părăsită
prin Art. 787. Vedi Lebrun. Succes. Lib. 4. Cap. 1,
No. 75 şi 76.
3) Cuvintele o evicțiune întrebuințate de legiuitor
dovedesc în aans
PA
devăr4 că,sa în materie
de împărțeală,ta lă părțile
nu pot renunța în
mod general la ori ce soii
generală ar fi nulă, pentru

care

ar

distruge

clausă generală

de garanție şi că asemene renunțare
că aceasta ar fi op clausă aleatorie

caracterul esențial al împărţelei,

de negaranție

egalitatea.

O

este din contra validă în materie

de vândare (Art. 1338, 1340), pentru că vândarea
fiind un contract aleatorii, nimic nu împedecă pe părți de a
specula asupra
diferitelor împrejurări, pe când împărţeala nu
poate să deie unuia
tot şi nimic celuilalt. Aceasta n'ar mai fi o împărț
eală. Asemene
rațiune nu'și mai are ființă când s'a renunțat la
garanţie prin o
clausă particulară, avătânduse anume specia de
evicțiune pentru
care garanția nu mai este datorită, căci, în
asemene caz, lucrul supus evicțiunei a trebuit să fie preţeluit în consecință,
şi prin urmare, compărțitorul în lotul căruia a picat
obiectul scutit de garanție a fost despăgubit de mai înainte. Comp. Lauren
t. X. 453.
Mourlon. II. 489. Toullier. D. II (partea II) 565.
Ducaurroy. IL.
795. Chabot. Art. 884, No. 5. Arntz. IL. 1636. Demolombe.
XVII.
347. Aubry et Rau. V. $ 625, p, 215, nota 40.
Mass6-Verge. II.
p. 377, nota 16. Marcad€. III. 419.
”
*) Dacă moștenitorul este sau nu în culpă, aceasta, e
o cestie de fapt,
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prin
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787, 788.

969)

convenția lor (Art.

să de-

roage la Art. 787, mărind sau micșorând garanţia admisă de lege,
putând chiar s'o stipuleze pentru casul când evicțiunea ar proveni

din o causă de forță majoră sau din o causă posterioară împărţelei, 1) ceea, ce era permis atât prin Art. 1094 din codul Calimach,

cât și prin legea 14, Cod. Lib. 3. Tit. 36.*)
Aşa dar, în resumat, pentru

loc între

copărtaşi, trebue

ca obligaţia de garanţie să aibă

ca următoarele

condițiuni

să fie înde-

plinite: 10 evicţiunea suferită de un copărtaș trebue să proceadă
din o causă anterioară împărtelei; 2 causa acestei evicţiuni nu treue să fie aparentă sau cunoscută moștenitorului (veţi supră, p.
621, in notă); 3% evicțiunea nu trebue să fi fost causată prin
culpa moștenitorului; şi în fine, 47 părţile nu trebue să fi renunțat la această obligaţie prin o clausă particulară şi espresă.
20 In

ce

consistă

obligaţiunea

garanţiei

şi întinderea

el.

Art. 788.—Fie care din eredi este obligat, în proporțiune cu partea
sa, ereditară, a despăgubi pe coeredele seu de paguba ce a suferit din
causa evicțiunei.
Când unul din coereţi va fi insolvabil, partea ce el este dator a
contribui se va împărţi între eredele garantat şi între ceilalți coeredi.

(Art. 779, 787, 789, 1737 $ 3, 1741 C. C. Art. 885 C. Fr.)

La prima vedere sar părea că, la caz de evicţiune
sau a mai multor

copărtași,

împărțeala

ar

trebui

a unui n Exicţiunea
u produce

să fie din

nou

resiliarea

i mpărţelei.
făcută, aceasta fiind mijlocul cel mai firesc de a restabili egali- Controversă.
tatea care a fost distrusă prin evicţiune. Desființarea împărţelei
ar fi avut însă de efect desființarea drepturilor dobândite în mod
legal și de bună credinţă de cătră cei de al treile asupra bunuAstfel, moștenitorul va fi în culpă de câte ori el s'a judecat pănă
la ultima instanță cu evingătorul fără a chiema pe comoştenitorii

sei în garanţie (Art. 1351 C. C. 112 urm. Pr.- Civ.), sau n'arfi întrerupt prescripția care începuse a curge în folosul unui de ai treile

chiar înainte de împărțeală (vedi supră.

prescripţia îndeplinită în folosul lui

(Art.

p. 622), sau n'ar fi opus
1834),

ori arfi lăsat pe

debitorul creanţei cădute în lotul lui să devie insolvabil etc.
Comp. Laurent. X. 456. Demolombe. XVII. 353 urm. Demante. III.
297 bis, II. Mass6-Verg€. Il. p. 378, nota 17. Ducaurioy. IL. 796.

Arntz, IL. 1633.

Boileux, III. p. 398. Marcad€. III. 418. Comp. și

|
Cas. Fr. D. P. 67. 1. 211.
Grenoble.
din
') Comp. Laurent. X. 437. Duranton. VII. 529. Curtea
D. P.45. 2. 93.— Aceeaşi soluțiune este admisă şi în materie de vândare
(Art. 1338), cu această deosebire că, la vândări, părţile pot prin
0 clausă generală să şteargă cu totul obligaţia de a respunde pentru evicţiune, ceea ce nu este permis în materie de împărţeală.
2) „Si nihil super evictione rerum singulis adjudicatarum specialiter
inter vos conveni“ Qice această lege (L. 14. Cod. Lib. 3. Tit. 36.)
Vegi şi L. 4. Dig. Lib.18. Tit.4.—L. 74$38. Dig. Lib. 21. Tit. 2.
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788.

rilor cuprinse în. loturile compărțitorilor. Legiu
itorul a preferat
deci să menţie împărţeala, în interesul circu
laţiunei bunurilor şi
a creditului pablie, remănând ca copărtaşul
care a suferit evicțiunea să fie despăgubit prin o sumă de
bani.!
Această indemnitate, care trebue tot-deauna
să consiste în
bani, ear nu în obiecte de ale moştenirei,
se va socoti după

valoarea ce lucrul de care a fost lipsit moștenitor
ului avea, în mo-

mentul evicțiuneă, ear nu în momentul

căci aceasta

este paguba!

suferită

de

când s'a făcut împărțeală, 2)

copărtașul

evins

evicţiunei, și legiuitorul voeşte tocmai ca
copărtașul
indemnisat de paguba ce'i a causat evicțiunea
.
Art. 1349,
Astfel, dacă lucrul de care moștenitorul a
1344.
fost
0 causă oare care, în momentul evicțiunei,
o valoare
cât el avea. în momentul împărţelei, copărtașul
evins
de această plus-value,

conform

Art,

1344,

din

causa

evins să

fie

lipsit are, din
mai mare de
se va folosi

ear dacă

lucrul are,
din contra, în momentul evicțiunei o valoa
re mai mică de cât el
avea în momentul împărțelei, moștenitorul
evins nu poate cere de
cât această valoare din momentul evicţiunei,
fără a putea invoca
Art. 1342 de la vândări, 3) Aceasta este
cel puțin părerea generalmente admisă, şi dacă cestiunea este contr
oversată şi chiar îndoelnică, causa este că Arţ. 788 este tecstu
al luat și reprodus din
Pothier, care admitea, după Dumoulin, că
despăgubirea datorită copărtașului evinş trebue socotită după valoa
rea ce lucrul avea în
momentul împărțelei,o în cât sar putea dice,
după cum chiar s'a

') Mourlon. Il. 493. Demolombe. XVII. 358
urmn. Demante. III. 228
Laurent. X. 446. Ducaurroy. IL. 792. Trib.
St, Marcellin. D. P. 59.
3. 47. Moştenitorul care a suferit o evicț
iune totală sau parţială nu
poate deci nici o dată să ceară o nouă împăr
țeală, nici să pretindă sau
să fie constrâns a primi despăgubirea
sa în bunuri de a le moștenirei.—ontră. Vazeille (Art. 885, No.
1 şi
tenitorul care ar fi suferit o evicțiune totală 2), după care comoşsau aproape totală ar
fi în drept a cere o nouă împărțeală, însă
aceas
tă pârere admisă
şi de Rolland de Villargues (Repert, Parta
ge, 288 şi Eviction, 58
este în contradicere cu însuși tecstul Art.
788, care nu acordă în
toate casurile moștenitorului evins de
cât o acţiune în indemnitate.
*) Mourlon. [I. 493. Arntz, II. 1634.
Demolomb
Il. 792. Demante. II[. 228 bis, IL. Repere. XVII, 363. Ducaurroy,
t. Dalloz. Succes. 2169.
Toullier D. II. (partea II) 564. Duranton.
VII. 547. Aubry et Rau.
V. $ 625, p. 274, teest şi nota 38.—C
ontră, Pothi-er. Vente. 633
Laurent. X. 448. Mass6-Verge. II. p.
376, nota 13 Vezeille. Art,
885, No. 3. Trib. St, Marce
llin. D.
59. 3. 47, După aceste din
urmă autorități, indemnitatea datorităP. copăr
tașului în caz de evicțiune a obiectelor

cuprinse în lotul seu ar trebui să
fie socotită
după valoarea ce lucrul avea în mome
5) Demante. III. 228 bis, I Duranton. ntul împărțelei.
VII.
Comp. şi L. 66 $ 3. Dig. Lib. 21. Tit, 546. Ducaurroy. II. 792,
2, care admite aceeași soluțiune. Vei şi L. 14. Cod. Lib. 3.
Tit. 36, familie erciscunde.
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dis de Laurent (X. 448), că comentatorul cel mai autentic și mai
autorisat al Art. 788 este însuși autorul lui, adecă Pothier.

Dar, dacă controversa este foarte vie în privința modului cum Art: 1245 nu

are a se socoti despăgubirea datorită copărtașului evins, doctrina

copărtaşi.

recunoaşte însă că Art. 1345 de la vângări nu este aplicabil co- Controversă.
părtaşilor, de unde resultă că la evaluarea lucrului nu se ţin în
samă -cheltuelele ce a făcut . moștenitorul evins cu îmbunătăţirea
acelui lucru, pentru

că copărtaşii nu sunt

obligaţi a transfera pro-

prietatea ca vândătorii, ci numai a restabili egalitatea între dânşii. î)
Despăgubirea care se datorește moștenitorului evins şi care, „Deosebire
după

cât am

vădut,

se socoteşte

în genere

după

valoarea

ce

JU- şi împărțeală,

crul avea în momentul evicțiunei, cade în sarcina tuturor copărtaşilor, chiar și a. moștenitorului evins, în proporţiune cu partea
_ de. moştenire

a, fie căruia

din ei. Această

perdere, pe

care

o

su-

tere unul din copărtaşi, fiind în adevăr o perdere comună, apasă
asupra întregei

moșteniri,

şi egalitatea

nu poate să domnească în-

tre copărtaşi, de cât luând cu toţii parte la această pagubă, chiar
şi însuşi moștenitorul evins. 2) Şi aci vedem earăşi o deosebire
între vândare şi împărțeală, căci, pe când cumpărătorul este despăgubit

pentru

remâne

din contra păgubaș în proporțiune cu partea sa ereditară.

Dacă

unul

toată

paguba

suferită

din comoştenitorii

(Art.

chiemaţi

1337 urm.), copărtaşul
a garanta pe copărta- Art. 788 $2.

şul evins este insolvabil, paguba care resultă din această insolvabilitate fiind o urmare a evicțiunei, se va împărţi earăşi în proporțiune

cu partea

ereditară

a fie-căruia, între

toţi copărtașii sol-

vabili, fără a se escepta pe moștenitorul evins. (Comp.
esplicat supră, p. 560 urm.)

Legea voind a asigura recursul moștenitorului

Art. 779

evins îi con- Frivilegiul

feră un privilegiii asupra tuturor imobilelor moștenirei cuprinse în lina Art.
loturile garanţilor (Art. 1737 $ 3 și 1741), însă acest privilegii 1874 5 şi
nefiind de cât accesoriul creanței pe care legea o garantează, și
fie care moştenitor nefiind obligat de cât pentru partea sa ereditară (Art. 788 $ 1), de aici resultă că fie care din copărtaşii
1) Laurent. X. 449. Demolombe. XVII. 364 bis. Duranton. VII. 546.
Cas. Fr. D. P. 62. 1. 9290.—Vazeille (Art. 885, No. 3) ar voi ca
copărtaşii moștenitorului evins să ţie în samă acestui din urmă îmbunătăţirile şi reparaţiile

făcute

de dânsul, însă eroarea acestui au-

tor este evidentă, căci moștenitorul care a făcut lucrări pe fondul
de care el este lipsit prin evicțiune n'are recurs pentru aceste lucrări de cât în contra proprietarului care revendică lucrul de la
dânsul, (Art: 494.) Laurent şi Duranton, loco supră cit. Vedi şi R6pert. Dalloz. Sueces. 2169.
2) Laurent. X. 450. Mourlon. II. 494. Demolombe. XVII. 364. Ducaurroy. Îl. 797. Demante. III. 228 bis, II.
40
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III.—TIT. L—CAP. VI.—S-a 1V.—ART. 788, 789,

garanți nu este obligat ipotecar de cât pentru partea
pe care el
_
trebue s'o sufere în perderea comună, 1)
Moştenire
Art. 788 impunând obligațiunea de a despăgubi pe copărt
aControversă. Șul evins fie căruia din moștenitori, nu mai
încape nici o îndoeală

că obligaţia garanţiei incumbă

Moştenitorul
plăteşte desbăgubirea ul"

şi moștenitorului beneficiar, căcă el

este moștenitor și paguba care resultă din evicțiune
apasă asupra
tuturor moștenitorilor.
Unde însă cestiunea devine controversată este asupra
punetului de a se ști dacă moștenitorul beneficiar va plăti
despăgubirea, se înțelege în proporție cu partea sa ereditară,
ulfra vires
emolumenti?
Afirmativa

mi se pare

afară

de ori ce

îndoeală,

pentru

că

beneficiul de inventar nu'şi primeşte aplicaţiune de cât în privința creditorilor şi legatarilor, ear în privința moștenitorilor între

ei, el nu produce nici un efect,
Garanţia, loturilor fiind o consecință a

egalităţei ce trebue

să domnească între copărtaşi, toţi moșteniţorii trebue deci

obligaţi

Raport,

la garanție,

fără a se avea

în vedere

modul

să fie

cum

ei au

primit moştenirea. *)
.
Tot în puterea acestui princip, moștenitorul beneficiar este
supus raportului, dacă, bine înţeles, el are calitatea de descen
dent,
(Art. 751.) (Vegi supră, p. 484, nota 2.)
3” Timpul

cât

ţine

acţiunea

în

garanţie,

Art. '789.—Garanţia pentru solvabilitatea debitorului unei

rendite durează numai cinci ani de la împărţeală. Această creanță încetea
ză când
nesolva
1392,

bilitatea a luat naștere în urma împărțelei. (Art. 787,
788, 1133,
1639

urm.

1907

C. C. Art.

886

C. Fr.)

Art. 789 regulează casul special în care o rendită sau mai

bine gis o rentă a fost pusă în lotul unuia din moştenitori. Debi-

torul acelei renţe

era

el

insolvabil

4

momentul

când

s'a făcut

împărțeala, copărtaşii sunt obligaţi a garanta pe acela
în lotul căruia a picat asemene rentă, 3) Debitorul rentei devenit-au
el din
1) Laurent. X. 450 și XXX. 36. Chabot. Art, 886, No. 1 și
2. Marcad. I[IL. 420,
2) Laurent.
X. 451, Ducaurroy. IL. 799.—Contră. Demolombe.
367. |
Demante. III. 228 bis, IV. După acești din urmă autori, XVIL.
moșteni
torul beneficiar n'ar putea fi obligat la garanţie asupra
bunurilor
sale personale,

Dreptul Roman,

ci numai

res emolumenti. (Argum.

2) La Romani, garanţia

asupra, bunurilor

moștenirei

din Art. 713 şi 778,

şi întra

partea finală.)

vi-

solvabilităței debitorului unei rente
datorită nici o dată, nici chiar când insolvabilitatea, esista nu era
în momentul
facerei împărţelei,. din causă că împărţeala era

o înstrăinare.

„S; momen

sit distractum,

Celsus

privită ca

lib. 9 Digestorum

scribit, locupletem esse debitorem, non debere prastare.
(|
Lib. 18, Tit, 4.) Vegi şi L. 74 Ş 3. Dig. Lib. 21. Tit,
2.

4. Dig.
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contra insolvabil în arma împărțelei, copărtaşii nu datoresc nici
o garanţie; renta remâne dimpreună cu celelalte obiecte, în asemene caz, în risco-pericolul moștenitorului care o are în lotul seu.
Res perit domino.
Aşa dar, copărtașii nu vor respunde de insolvabilitatea debitorului, rentei de cât atunci când insolvabilitatea acestui debitor
era anterioară împărțelei, conform principiului înscris în Art. 787.1)
Acesta

fiind singurul

caz

în care

copărtaşii

garantează

sol-

vabilitatea debitorului unei rente, naşte întrebarea cât timp acţiunea în garanție poate ea să fie esercitată în asemene caz ?
In regulă generală, acţiunea în garanţie nu se prescrie de

Dreptul co-

cât prin 30

1885, 1890.

de ani (Art.

1890)

şi prescripția

nu începe

a curge

de cât din diua în care evicțiunea a avut loc. ?)
In privinţa rentelor care au picat în lotul unui din copărtași,
Art. 789 face însă o îndoită derogare la dreptul comun: 1% acțiunea în garanție se prescrie numai prin cinci ani în loc de 30;
şi 20 acest termen nu începe a curge din diua evicţiunei, ci din
giua împărțelei.
_
Mareadă (IL, 422) şi Duranton (VII. 541) s'au încercat să
justifice această prescripţie scurtă, apropiând Art. 789 de Art.
-1907, după care veniturile. rentelor perpetue sau pe viaţă se prescriu

prin 5 ani;

Art. 789

adevărul

e însă

că ambele

le face la dreptul comun

derogaţiuni pe

mun.

Art.

Derogare la,
dreptul comun. Art.
1789.

care

nu se justifică prin nimic și

sunt criticate de mai toți autorii. 5) De aceea, Art. 994 din Anteproiectul de revisuire a lui Laurent reîntră în dreptul comun.
:) In dreptul vechiii francez, copărtaşii garantau

solvabilitatea debi-

torului rentei, chiar atunci când această insolvabilitate

survenise

în

Istoricul
Art.

789.

urma împărțelei, şi proiectul comisiunei guvernului (Art. 210) era
redactat tot în acest sens. In urma unor observațiuni foarte judici“oase

însă a tribunalului

de casaţiune,

dreptul vechiii a fost părăsit.

„şi Art. 789 s'a redactat astfel cum este. Demolombe. XVII. 373.
Ducaurroy. IL. 802. Mareade. III. 421.
Această disposiţie fiind aplicarea dreptului comun (Art. 787) îşi
primește aplicațiune și la creanţe. Astfel, de câte ori o creanță a
picat în lotul unui copărtaş, ceilalți copărtași nu vor datori nici o
garanție, dacă

debitorul

solvabil în momentul

împărţelei,

”

Aplicarea
Art. 789 la,
creanţe.

a devenit

insolvabil în urmă. Laurent. X. 444. Demolombe. XVII. 341. Mourlon. Il. 496. Duranton. VII. 543. Ducaurroy. Îl. 804. Demante. III.
230 bis, II și III. Aubry et Rau. V. $ 625, p. 273.
|
2) Deşi Art. 1885 din codul nostru nu reproduce $ 2 altecstului co- Modificarea
redacţie
respundător francez (2257), care prevede anume că preseripțiunea ade Art.
1885
nu curge în privința, acțiune în garanție de cât din diua evic- nu schimbă
ţiunei, totuşi soluțiunea trebue să fie aceeaşi și la noi, pentru că soluţia coduacest caz întră în $ 1 al Art. 1885, de vreme ce acţiunea în ga- lui francez.

ranție fiind subordonată evicţiunei, aceasta este un eveniment viitor
şi necert. Comp. Boileux. VII. p. 828.

3) Vegi Demolombe. XVII. 375.

Laurent. X. 457. Demante. III. 239

bis, IV. Mourlon, Il. 497. Ducaurroy. Il. 803,
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Art. '789,

CIVIL.—CARTEA

Art, 789
strict

restrâns

III.—TIT. L—CAP.

VI—S-a IV.—ART.

789,

fiind decă în această privinţă escepțional, trebueşte

la casul

anume

prevădut,

adecă

la

garanţia

rela-

tivă la solvabilitatea debitorului unei rente, de unde resultă
că
acţiunea în garanţie relativă la imesistența rentei sau a unei
creanțe a unui capital esigibil se va prescrie prin 30 de
ani din
diua evicțiunei. :) (Art. 1885 şi 1890.)
De asemene, disposiţiile escepționale ale Art. 789 nu se
aplică la creanţe. 2)
Despre

obligațiunea garanţiei în privința creanţelor unui capital

estgibil cuprinse în lotul unuă moștenitor.

Am vădut că, după Art. 741,0 creanţă întreagă poate să
fie
pusă în lotul unuia din moștenitori. (Vegi supră, p. 472,
nota ultimă.) Ce se va întempla, în această privioţă, când moșten
itorul
va fi evins de creanţa care a picat în lotul lui? Trebue
să distingem între casul când creanţa are sau nu are fiinţă.
Dacă ereanța nu esistă de cât în aparență, adecă dacă ea este
nulă sau

stânsă,

copărtaşii au

obligaţiunea

de a garanta

pe

acela din ei în

a cărui lot a picat. asemene creanță. 3) (Art. 1392.)
Dacă creanţă esistă în realitate, însă debitorul este insolvabil,

trebue să. distingem între solvabilitatea, anterioară şi
acea posterioară împărţelei, Copărtaşii vor garanta solvabilitatea,
debitorului de

câte ori el încetase de
când ei nu vor datori
momentul împărțelei şi
In asemenea, caz,
cărui lota picat creanţa

domino. ) (Argument

Inaplicarea
Art. 1897.

a fi solvabil în momentul împărţelei, pe
nicia garanţie, dacă debitorul era solvabil în
a devenit insolvâbil pe urmă.
perderea va privi numai pe copărtaşul în a
în cestiune,

conform principiului:

din 787 şi 789

partea finală.)

res perut

') Mourlon. IL. 497, în fine. Demolvmbe. XVII 378, Demant
e, III.
230 bis, V. Duranton. VII. 342 și 345, Aubry et Rau.
V. $ 635,
p. 275, nota 44. Laurent. X. 457, în fine.
2) Art. 789 se aplică la creanţe numai în privința unui singur
punct
care face aplicarea dreptului comun. Vedi supră, p. 627, nota,
1,
în
fine.
2) Demolombe. XVII. 379. Mourlon. IL. 496. Laurent. X.
444. Aubry
et Rau. V. $ 625, p. 273. Duranton. VII. 542, 545.
1) Vei supră, p. 627, nota 1, în fine. Vendătorul unei creanţe
nu
respunde

din

contra de solvabilitatea debitorului

de

cât

îndatorit anume la aceasta (Art, 1397), ceea ce dovedeş dacă s'a
te că punerea unei creanţe în lotul unui moștenitor nu trebue
să fie considerată ca o adevărată cesiune de creanță, după cum
aceasta se
susține de unii. (Vedi suprd, p. 608, nota 1.) Așa dar,
de câte ori o
creanță a fost atribuită prin împărţeală unuia din moşteni
tori, copărtașii sei sunt garanţi a esistenței creanţei și a solvabil
ităţei de-

bitoruluj, însă numai în momentul împărțelei. Această
garanție se
datorește de fapt, fără, nici o stipulaţiune espresă, Art. 1397
nefiind

DESPRE
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Acţiunea în garanţie în privinţa creanţelor se prescrie prin Prescrierea

30 de ani, conform dreptului comun (Art. 1890), şi termenul A enție
coprescripției va începe a curge din giua evicțiunei, conform Dreptul

Pup,

Art. 1885 (vedi supră, p. 627, nota 2), ear nu din giua împăr-

ţelei, Art. 789 nefiind aplicabil în această privinţă, ca unul ce
conţine o disposiţie escepțională aplicabilă numai la rente.')
Despre modul

cum se esercitează acțiunea în garanție. (Art.
112 urm. Pr. Civ. 1351 C. C.)

Copărtaşul care se vede amenințat

de o evicţiune, poate să Proces prin-

cipal.

se judece la prima instanţă cu evingătorul şi apoi să esercite ac-

țiunea în garanţie pe calea principală. 2
EI nu are însă nevoe de a aştepta să fie evins în realitate, Chiemareain

ci din contra el va trebui

fie

să

destul

de

prudent

spre

a garanţie în

ui
chiema în garanţie pe copărtaşii sei chiar în cursul procesul
(Art.
r
evingăto
principal intentat lui de cătră cel de al treile

112 urm. Pr. Civ.), aceasta fiind
finea de neprimire trasă din Art.
taşii ar fi fost astfel chiemaţi în
ne
dică moștenitorului evins: dacă
când
pe
părăm, mai fi fost evins,

dental.

singurul mijloc de a scăpa de
1351. In caz deci, când copărgaranţie, ei nu vor putea să
ai fi chiemat pe noi să te aei ar putea foarte bine să ţină

aplicabil în specie. Cumpărarea unei creanţe este în adevăr o speculaţiune,

un contract aleatorii prin care

cumpărătorul

se espune

la perderi ca şi la câştiguri, ceea ce esclude ori ce garanţie fără
o anume stipulaţiune, pe când împărțeala este o lichidare care se
face fără nici un spirit de speculă, şi la care trebue să domnească

egalitatea, cea mai strictă. Comp. Laurent. X. 444. Ducaurroy. II.
800. Mourlon. I[l.. 496. Demante. III. 230 bis, II. Duranton. VII.
543. Marcade. II. 423.
:) Maread6. III, 423. Duranton, VIL. 544. Ducauroy. IL. 804. Armntz.
II. 1638. Laurent. X. 458. Demante. III. 230. Demolombe. XVII.
381. Aubry et Rau. V. $ 625, p. 276, tecst şi nota 46. Vedi şi
supră,

p.

628, tecst şi nota 2.

Mass6-Verg6.

II. p. 376,

nota

II],

in fine—Contră. Poujol. Succes. Art. 886, No. 3, care aplică prescripţia de 5 ani, ceea ce este contrar principiului: ezceptiones sunt
strictissime înterpretationis,
2)

'Tribunalul

competent este, în asemene

caz, acel al domiciliului sau

Tribunalul

reşedinţei pâritului (Art. 58 Pr. Civ.), ear nu acela al moştenire, „competenti

francăci după Art. 63 Pr. Civ. acţiunile dintre comoștenitori se întroduc 10 codul 58
Art.
la tribunalul succesiunei numai pănă la sevârșirea împărțelei. Este cez.

adevărat că în Francia, se decide contrariul, însă această soluțiune
vesultă din-Art. 822 C. C. care nouă ne lipseşte.
450,

tecst şi nota 3.—lIn

caz de a nu se întroduce

Vedi

supră, p.

cererea în ga-

ranţie în mod principal, ci în mod incidental, tribunalul competent
este acela înaintea căruia se găseşte pendentă cererea principală.

(Art. 64 lit. b şi 112

urm,

Pr. Civ.)

Pr. Civ.
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I1.—TIT. I.—CAP, VI.—S-a IV şi V.

acest limbagii de câte ori moștenitorul evins
ar fi aşteptat mal
întăi să fie evins şi apoi ar fi chiemaţ prin
o acţiune principală
pe copărtașii se! în garanţie. 1)
Obligaţia gaAcei chiemaţi în garanţie sunt obligați a, face
ranților.
să înceteze turburarea, ear dacă nu pot isbuti, trebue să despă
gubească, în proporțiune cu partea lor ereditară, pe acel care
a suferit evicţiunea.
(Arntz. IL. 1634.) Despăgubirea consistă
în bani, ear nu în 0biecte de al moştenirei. (Vegi supră, p. 624.)

SECȚIUNEA Y.
Despre

desființarea (stricarea) sau rescisiunea

împărțelei.

Unii autori disting acţiunea în desființare sau
în anulare a
împărțelei de acţiunea în rescisiune, gicând
că acţiunea în rescisiune se întemeiază esclusiv numai pe lesiun
e, ear acţiunea în
nulitate pe dol sau violenţă. *) La noi însă, unde
împărţeala nu
poate fi desființată, pentru lesiune în privinţa major
ilor (Art. 1165),

acţiunea în nulitate sau în rescisiune este tot una
şi are acelaşi

scop, desființarea sau stricarea
Art. 790 $ 2 şi 1900, pentru

adecă pentru dol,

Persoanele
care pot in-

melor legale. 3)

violență,

împărțelei,

după

se esprimă

Acţiunea în anulare a împărţelei luând naștere
din contract,
poate fi -intentată de cât de una din părțile
contractante +

tenta și în nu
contra cărora

trebue săfie CODfra tuturor celorlalte, căci altfel, hotărîrea

dobândită n'ar a.

nici un efect faţă cu părţile care w'ar fi figura
t în proces. 5
Această acţiune poate fi intentată şi de credit
orii unui din
copărtaşi în basa Art. 974. (Laurent. X. 495.
Curtea din Nimes,
D. P. 48. 2. 147.)

intentată ac- vea,

ţiuneaîn anulare.

cum

una din causele admise de lege,
incapacitate sau neindeplinirea for-

')
”
:
%)
”

Comp. Laurent. X. 440, 456. Demolombe. XVII.
357. Duranton.
VII. 527. Mourlon. II. 492. Vedi Aubry et Rau. IIL.$ 332, în fine și V. $
626, nota 1. Comp.
şi Laurent. XVIII. 528 şi Ante-proiect. III (Art.
1002) p. 648.
Mourlon. Il. 1488, în fine,

Comp,

Art. 790-792, 1900 şi rubrica de sub titlul
III, cartea III,
Cap. VIII, secţia VII, intitulată : despre acțiunea
în anulațiune sau
în vescisiune.
Nulitatea fiind relativă, numai moștenitorul care
a fost victima do-.
lului sau a, violenţei sau urmașii lui pot să
invoace aceste cause
de anulare. (Art. 207, 952.) Demolombe. XVII.
473. Mourlon. Il. 509.
Laurent. X. 495, 497.—Acţiunea în anulare
va trebui să fie intentată în contra copărtaşilor, chiar dacă bunuri
le s'ar găsi în mâna,
unui de al treile care le ar fi dobândit de
la unul din copărtaşi,
remăn€nd că aceste bunuri să fie revendicat
e
dobânditori, fie chiar de bună credinţă. Vedi de la cei de al treile
în/ră, p. 638 urm.—
Numai mobilele

corporale nu pot fi revendicate, când esistă bună
credință. (Art. 1909.)
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DESPRE SUCCESIUNE. —ART, 790.
împărțelei

Acel care cere anularea

poate fi respins prin 0Pinede ne-

fine de neprimire trasă din escepția de garanție.
ori acel care cere anularea

Astfel, de câte Bunei trasă

împărțelei, ca moștenitor a, acelui în din escepția

drept, este însuşi obligat la garanţie, de atâte ori el nu poate să de garanţie.

urmărească anularea actului pe care trebue săl menţie. !) Quem
de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio. *)
O altă fine de neprimire poate să mai fie trasă încă din
Art. 193. (Vegi infră, esplicarea acestui tecst.)
Această acţiune se va întroduce la noi, conform dreptului Tribun.eom-

comun, la tribunalul domiciliului sau reședinței pâritului (Art. 58 petent. Art.

Pr. Civ.),ear nu la tribunalul locului unde sa deschis moștenirea,
ca în Francia. (Vedi supră, p. 450, tecst şi nota 3.)
Impărţeala, fie chiar judeciară, finid o conveţiune, acţiunea, în Preserierea,
anulare se va preserie prin 10 ani, în conformitatea Art. 1900 acţiune în
din codul civil, 3) pentru că moștenitorul care a lăsat să treacă Art. 1900.
10 ani de la încetarea violenţei sau de la descoperirea dolului
fără a, ataca împărţeala e presupus că a renunțat la dreptul seu.
Prescripţia de 10 an! este deci o confirmare tacită. (V. înfră, p. 636.)
Codul Italian scurtează din cale afară acest termen, reducândul numai la cincă ani. (Art. 1300.)

Causele de anulare sau de rescisiune a împărțelei.
Art. 790.—Impărţelele pot fi desființate pentru violență sau dol.—
Pentru o simplă omisiune a unuia, din obiectele succesiunei nu se strică
împărțeala ; se face numai un suplement de împărțeală pentru obiectul

omis. (Art. 793,

796,

CC. Ast. 887 C. Fr.)

798 urm.

953, 955,

960,

961,

1165,

1900

Peoria actelor radical nule sau mai bine gis înesistente și a

actelor anulabile numai, despre care am vorbit de mai multe ori
pănă acum, ?) își primeşte aplicaţiune şi la împărțeală.
Impărţeala poate deci fi, ca ori şi care convenţiune, nulă de

drept ori inesistentă, sau numai anulabilă.
„

5) Laurent, X. 496. Cas. Fr. D. P. 60. 1. 181. Curtea din Iaşi, sub
preşed, D-lui N. A. Bârzu. Dreptul pe 1888, No. 55.

2) Această macsimă astfel formulată de Denys Godfroy se întemeiază
pe L. 1 $ 1. Dig. Lib. 21. Tit. 3șipeL. 17. Dig, Lib. 21. Tit,
2. Comp.

cele dise supră,

p. 393

şi înfră,

“

p. 639.

3) Laurent. X. 468. Marcad6. III. 434. Mourlon. II. 509, Demolombe.

XVII. 473 urm, Ducaurroy. Il. 805. Duranton. VII. 559. Arntz. ÎI.

1639. Aubry et Rau. V. $ 626, p. 289. Vegi și înfră, p. 636.

După Art. 1100 din codul -Calimach, împărţeala de bună credință

sevârşită între majori nu mai putea fi stricată nici întrun chip,
în urma esecutărei ei, adecă după ce s'a dat fie căruia partea cuve-

mită lui. Comp. L. 8. Cod. Lib.3. Tit. 38.
2) Vedi Tom. Î, partea II, p. 46, 294, 379 şi
336, tecst şi nota 1, 361 etc,

"Tom.

INI,

suwpră,

p.
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gosuri de i
împărțelei.

una

„Ea este inesistentă, ca ori ce
din

condiţiunile

esențiale

la

convenţiune,
formațiunea

când îi lipsește
sa, şi aceste

condițiuni sunt: consimțământul, un obiec
t şi 0 causă, )
Astfel, împărţeala va fi inesistentă :
19 când toţi coproprietarii n'au luat parte la severșirea ei,
?) şi după unii chiar, când

moștenitorii

au

admis

la sevârşirea

ei un străi

n căruia pe nedrept
sa atribuit calitatea de moștenitor;
) 2 când sar împărţi o avere intre persoane care nu sunt prop
rietari, când, de esemplu,
nişte comoştenitori ab intestat ar împă
rți o avere în neştiința unui testament care ar lăsa-o altora,
4)
- In toate aceste casuri, nulitatea
fiind radicală, are loc de
drept şi nu arc nevoe dea î dobândit
ă în justiție, pentru că nu
se poate anula ceea ce nu esistă.
Ea va fi numai declarată ca
preesistentă în caz de contestațiun
e, ceea ce însemnează că, la
caz de contestaţie, justiţia va declara
că împărțeala n'a avut nică
0 dată ființă, î) chiar

dacă ea ar fi fost ratificată, sau ar fi trecu
t

') Demolombe. XVII. 387. Laurent.

X. 463.

Mourlon. Il. 1482 urm.
Cât pentru solemnitate, care este și
ea o*condiţie esenţială Ja esistența actelor solemne (donaţiuni, ipote
ci, foi dotale), ea nu este cerută în materie de împărțeală, pentr
u că împărțeala nu este un
act solemn. Vedi supră, p. 452.
2) Demol. XVII. 388, 400, Ducaurro
y. II. 781. Laurent. X, 290, 464.
Tribun. Ilfov. Dreptul pe 1888, No.
36. Comp. şi Cas.. Rom. Bulet.
S-a 1 pe 1870,p.

241, Vegi supră, p. 446,

tecst şi nota 1 precum și
p. 451, teest şi nota 1.—Vedi însă Art.
797 care declară numai anulabilă împărțeala făcută de un ascen
dent, atunci când ea nu cuprinde
pe toți copiii în viaţă și pe toți desce
3) Demolombe. XVIL. 388, 401 urm. ndenții fiilor morți mai înainte.
—După alţii însă, asemene împărţeală

ar fi validă,

pentru

că toți

moşte

nitorii au consimțit, remănend însă ca moştenitorii să ceară
de
la cel ce a luat parte
la împărţeală fără drept bunurile pe
care elle deține fără 'causă,
bunuri în privința cărora se va face
o împărţeală suplementară.
(Art. 790 $ 2.) Laurent. X. 464. Dura
nton. VII. 553. Această din
urmă părere este cea mai juridică,
*) Laurent. X. 465.—Demolombe mai
consideră încă împărţeala inesistentă: 10 în caz când sar fi împărţit
bunuri aparținând esclusiv
numai unuia din moştenitori (XVII. 388
și 398), și 20 când împăr„ţeala ax fi fost stabilită peo basă
falșă, atribuindu-se unuia sau
mal multor din moștenitori o parte
mai mare sau mai mică de cât
acea care li se cuvine în realitate (XVII
vere este însă inadmisibilă, pentru CĂ, . 388 și 406). Această păîn casul întăi, toate bunurile
defunctului au fost împărţite și adevă
ratul proprietar al bunurilor
din eroare cuprinse în împărţeală n'ar
avea de cât să le revendice,
ear în casul al doile, eroarea care
s'a comis în distribuirea bunurilor nu atrage inesistența împărțelei
, ci numai rectificarea ej,
Vedi Laurent. X. 465. Duranton. VII.
553, Ducaurroy. Il. 782. Comp.
și Aubry et Rau. V. ş 626, p. 277,
5) De câte ori deci inesistenţa, actului teest și nota 4,
va A contestată și una din părţi
va invoca actul fără ființă, justiţia va
trebui să se pronunţe spre

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 790,
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„un timp cât de îndelungat de la sevârşirea ei, căci numai actele
anulabile și viciate pot fi ratificate, nu însă şi acele care nu au
nici o ființă în ochii legei, ?) de unde resultă că prescripţia prevădută

de Art.

1900

nu

este admisibilă

în specie. 2)

Este adevărat că Curtea de casatie
firmarea unei împărțeli inesistente (D.P.
“această soluţie este în contradicere cu
pe care doctrina o admite, cu toate ca
sacrată de lege. î)
Venim acum la casurile de anulare

din Francia a adimnis con65. 1. 434 şi 470), însă
teoria actelor inesistente
ea nu se vede formal conale împărțelei.

In regula, generală, causele din care derivă acţiunile în anulare Casuri de arescisiune a convențiunilor anulabile sunt: eroarea, vio Mate e ir

sau

lenţa, dolui (Art. 953
tracțante,

749

sau

urm.) şi incapacitatea uneia din părțile con-

inobservarea

formelor

şi 1166.) Codul francez

anume

determinate

de lege

prescrise

de lege. (Art. 412,

mai cunoaşte încă
şi o altă causă

lesiunea sau vătămarea, după cum

în unele casuri

de anulare, şi anume,

o numeşte

Art. 694

din codul

nostru. Voi începe cu această din urmă causă de anulare.
Lesiunea nu poate în legislațiunea noastră să fie o causă deLesiune.Deo-

anulare a împărţelei, în privința persoanelor capabile, căcă Art,sebire de Ja
790 n'a reprodus $ 2 al teestului corespundător francez, pe care
însă Pa reprodus Art. 1038 din codul Italian, unde se prevede
că împărțeala

poate fi

desființută,

când

unul

din

comoștenitoră

stabileşte că a esistat în dauna lui o lesiune de peste o pătrime. Și
această modificare îns&mnată nu se datorește numai unei scăpări
din

vedere,

ci voinţei

legiuitorului de

a

inova

şi de

a modifica

principiile admise în legislaţia franceză. In adevăr, legiuitorul nostru nu sa mulţumit numai de a elimina un paragraf din tecstul
corespundător francez, ci a mai eliminat încă din codul francez
Art.

890 care

prevede

că

terminate

arată cum

se calculează lesiunea,

lesiunea nu e admisă
de lege, Art.

a declara

această

1674-1685
pretenţie

de

Art.

cât în ceasurile
care

1118,

care

anume

de-

tratează despre rescisiu-

neîntemeiată.

De

asemene,

dacă una

din părţi a esecutat o convenţie inesistentă, ea va putea să revendice lucrurile predate sau sumele plătite pe nedrept şi fără causă
în basa acestei conveuţiuni. Boissonade. Ante-proiect. Il. p. 755.

1) Art, 1310 din codul Italian este formal în această privinţă. Vedi
și Art. 581 din Ante-proiectul codului civil Japonez elaborat de
profesorul G. Boissonade. Comp. şi Art. 1168 C.C.
2) Comp. Laurent. X. 464. XV. 15 şi Ante-proiect. III. p.645. Mowmlon. II. 1484. Boissonade. Proiect de cod civil pentru imperiul Japonului, II. p. 54, 753 şi 780. Comp. Cas. Fr, D..46. 1. 15. Vedi şi
supră,

p.

362,

3) Legiuitorul admite însă implicit teoria actelor inesistente. In adevăr,
Art. 961 înțălege prin convenție nulă de drept convenţia inesistentă,

Vedi și Art. 966. Comp. Art. 488 care vorbeşte de acte fără ființă,
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nea vEndărei pentru lesiune, Art. 2052 $ 2 care prevede
că transacțiunile nu pot fi atacate pentru lesiune (comp. tecstul
nostru
corespundător 1711), Art, 1706 care prevede că rescisiunea
pentru lesiune nu se aplică la schimb. El n'a reprodus în Art.
798,
partea tecstului corespundător francez (1079) care preved
e că împărțeala făcută de un ascendent poate fi atacată pentru causă
de
- lesiune, când această lesiune este de peste o pătrime, În
fine, ceea
ce este şi mai decisiv, Art. 1165, care nu esistă în codul francez
,
prevede formal că majorul nu poate să esercite acțiunea în
rescisiune pentru lesiune. Din toate aceste schimbări însămnate,
resultă în deajuns că lesiunea nu poate fi la noi o causă
de rescisiune în materie de împărţeală, ea nefiind admisă, în
legislaţia
noastră, de cât pentru minori (Art. 1157 urm.) şi în
casul escepțional al Art. 694. (Vegi supră, p. 332.) Legiuitorul
nostru,
pentru

„Cod. Cali1036,
Eroare,

a fi corect,

trebuea

însă

să

elimineze

şi Art.. 791,

792

care, în spiritul legiuitorului francez, nu se referă de cât
la lesiune, după cum ela eliminat Art. 889 şi 890 din codul
francez.

Codul Calimach înţelege din contra a admite lesiunea,

când

vorbeşte în Art. 1096, de o pricină mare foarte păgubi
toare. 1)
Convenţiunile fiind anulabile și din causa de eroare (Art. 953
urm.), împărțeala ar fi trebuit să fie anulabilă şi din această
causă,

și codul Calimach prevede în adevăr eroarea, când

dice în Art.

a fost modificată în urma,

în consiliul

1095, că sestrică împărţeala ce s'au făcut între vrâstnici fără
judecată, de se va dovedi căa urmat nebăgare în samă. Aceeaş
i soluţie era admisă și prin proiectul comisiei guvernului, care
prevedea
în Art. 211, că împărţeala putea să fie desființată ca şi
celelalte contracte, pentru eroare de fapt, ?) însă această redacţ
iune

discuţiunei ce a avut loc

de Stat, pentru că unele erori atrag inesistența, contractului
(vegi
supră, p. 632), ear altele dau loc la alte acțiuni de cât la
acea

în anulare. La noi însă, unde lesiunea nu

Art.uplemen
790 $2.
t

lare, eliminarea erorei nu se prea esplică.

este 0 causă de anu-

Legiuitorul nu prevede de cât un singur caz de eroare,
,
A

de împărțea-de drept sau de fapt (comp.

fie

Tribun. Brăila. Dreptul pe 1884, No.

lă pentru 0-10), și anume omisiunea în împărțeală a unora din obiectele
sucomise.

Dreptul
Roman,

cesiunei, în
mai pentru
menține, în
acțiunei în

care caz,
obiectele
asemene
rescisiune

împărțeala nu este anulabilă, ci se face nuomise o împărțeală suplementară. Legiuitorul
caz, împărţeala parţială şi nu o mai supune
în interesul consolidărei proprietăţei. ) (Vedi

1) Lesiunea era admisă și la Romani ca causă de vescisiune, fiiud
împărțeala era asimilată cu vângarea. Vegi L. 1 $ 3. Cod. Lib.că
3. Tit. 38. L. 4. Cod. Lib. 3. Tit. 3. Vedi şi L. 4. Cod. Lib. 4,

Tit. 34, de rescindenda venditione,
2) Demolombe. XVII. 392. Laurent. X. 471. Marcade. [IL 435.
5) Aceeași soluție era admisă și în vechile noastre legiuiri. Vedi
Art.

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 790.
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Art. 796 care face aplicaţiunea aceluiași princip în privința
împărţelelor sevârșite de ascendenți în timpul vieţei lor.)
Singurele cause care pot deci să aducă în legislaţiunea noastră desființarea împărțelei sunt: 1* dolul, 2* violenţa, şi 3* incapacitatea uniea din părțile contractante sau neobservarea formalităților prescrise de lege.
|
In adevăr, împărțeala făcută cu epitropul unui minor sau u- Impărțeala

nui interdis, fără îndeplinirea formelor legale, sau cu o femee seu rii ără

măritată, neautorisată este anulabilă, independent de ori ce lesiune, tormelorle-

însă bine înţăles numai în folosul incapăbilului1) (Art. 207, 952),

Ele:

fiind că incapabilul n'a fost apărat când nu s'au îndeplinit formalităţile prescrise de lege pentru complectarea capacitaţei sale. *)
(Art. 412, 749, 1166.)
De câte ori însă împărţeala a fost severșită de epitrop cu Indeplinirea

îndeplinirea tuturor formelor legale, ea nu poate fi atacată de mi- mor
nor, nici chiar sub cuvânt de lesiune, remânend ca minorul care
ar fi fost vătămat prin actele epitropului să ceară daune de la
acest din urmă (Art. 390 şi 1540), pentru că Art. 1157 și urm.
deschidând în folosul minorului neemancipat o acțiune în rescisiune
pentru causă de lesiune în contra oră cărei convențiună, presupune că convențiunea atacată nu emană de la epitrop, ci de la
însuşi minorul, și această părere este cn atât mai admisibilă la,
noi, cu cât Art. 951 (care nu esistă în codul francez) prevede
că minorul

nu poate ataca

el a cooperat
sul de lesiune.
mandatului seu
deci macsima:

1)
%
3)

angajamentul

seu

(adecă

actul la care

singur, fără intervenţia epitropului) de cât în ca5) Pentru actele sevârşite de epitrop, în limitele
şi cu îndeplinirea tuturor formelor legale, se va aplica
factum tutoris, factum pupilii, (Art. 390 și 1546.)

1098 Cod. Calimach și $ 2, de sub Cap. 40 din codul lui Andr. Donică, unde se dice: „după ce s'au alcătuit împărțeala, earăși de au
mai rămas ce-va neimpărțit, asemenea se împarte.“ Vedi şi $ 4, loco
cit. din acelaşi codice. „Quod si qucedam res îndivisce relicte sunt,
comuni dividundo de eis agi potest.“ (LL. 20 $ 4. Dig. Lib. 10. Tit, 2.)
Comoștenitorii capabili nu pot deci cere anularea,. opunând acelor
incapabili incapacitatea lor. (Art. 952.). Curtea din Bucureşti. Dreptul pe 1886, No. 79.
Comp. Cas. Rom. (Bulet. S-a [, anul 1877, p. 96) şi Curtea din
București. Dreptul pe 1883, No. 53 şi pe. 1886, No. 79. Dreptul
-pe 1876. No. 5. Demolombe. XVII. 823 și XXIX. 88. Laurent. XVI.
35 urm, 47, Mourlon. IL. 1497 urm. 1503.
i
Laurent. XVI. 24 urm. Aubry et Rau. III. $ 335, tecst şi nota 3.
Larombicre. IV. Oblig. Axt. 1314, No. 1. Mourlon. II. 1503 urm. Demolombe.

VII. 822

şi XXIX.

88. Vom

vedea însă, când vom esplica,

Art. 951 şi 1157 urm, că cestiunea este cu toate aceste controversată. Vedi şi Tom. II al lucrărei noastre, p. 206, teest şi nota
2, unde am criticat o decisie în sens contrar a curței din Bucu-

reşti, și unde mărturisesc că am mers prea departe când am calificat soluția dată de acea decisiune de monstruositate juridică,
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CODUL

Deosebire de

In codul francez, împărțelele făcute cu incapabili fară obser-

CIVIL.—CARTEA

II.—TIT, 1.—0AP, VI—S-a

V.—ART, 790.

la codul fran-y area formelor legale nu sunt nule, după cum sunt celelalte acte,
ci sunt valide, însă numa! ca împărțeală a folosinţei (partage provisionnel), de unde resultă că, în Francia,nu se poate cere anula-

rea unor

asemene

impărţeli,

ci remâne

împărțeala definitivă. (Laurent. X.

ca moştenitorii să provoace

467.)

Acest

admis de legiuitorul nostru, și asemene inovaţiune
(Vegi supră, p. 435, în notă.)
Dol şi vioNu ne mai remâne acum de a vorbi de cât

sistem n'a fost
îi face onoare.

lenţă- — despre violenţă.

despre dol și

Dolul şi violenţa viciând consimțământul tuturor contractelor
în genere (Art. 953), fac ca şi împărțeala să fie anulabilă (Art.
961), fiind că legea n'a făcut în această privinţă nici o derogare la principiile generale. 1)
Confirmarea
Dolul şi violența neproducând o nulitate de drept (Art. 961),

impărțelei a- adecă făcând ca

împărțeala să

fie uumai

anulabilă, ear nu ine-

” sistentă, ea poate fi confirmată (Art. 959), şi această confirmare poate
să fie espresă (Art. 1190.) sau tacită. (Art. 1167.) 2)
Art. 1900,
Din cele mai sus espuse resultă că și Art. 1900 este aplicabil în specie (vedi supră, p. 631), pentru că prescripţia de 10
ani prevădută de acest articol este o confirmare tacită. £)

Impărțeală
Impărţeala poate fi anulată pentru dol şi violență nu numai
99% în casul când ea a fost făcută de bună voe (Art. 730 $ 1), dar

şi în caz când ea a fost severşită prin justiţie (Art. 733, 747 C.
0. 691 Pr. Civ.), căci intervenţia justiţiei nui schimbă caracterul

seu de convenţiune. ?)
Condiţie re-

Pe lângă că împărţeala poate fi anulată, desfiinţată sau stri-

solutoris,.

Dreptul

vechii şi
dreptul Ro-

Deosebire între codul Ca»
limach şi codul actual.

|

1)

„Se

strică

împărţeala

ce s'a

făcut între

vrestnici fără

judeeată,

sine judicio (L. 3. Cod. Lib. 3. Tut. 38), dice Art. 1095 din codul
Calimach, de se va dovedi că a urmat înșălăciune sau vicleșug (dol)
sau nebăgare în samă (eroare), ori frică și silă (violență), căci atunci nu are nici o putere împărțeala.“—Dolul (fraus, dolus malus)
Și violenţa (vis et metus) erau admise şi la Romani ca cause deanula
a împărțelei.
re
Vedi L. 1. Dig. lib. 4. Ti. 2—L. 1. Pr. şi $
1. Dig. Lib. 4. Tit. 3;—L. 3. Cod. Lib. 3. Tit. 38.
:) Laurent. X. 468. Demolombe. XVII. 473 urm. Duranton. VII. 559.
5) Laurent. X. 498 şi XIX. 1, în fine. Aubry et Rau. III. $ 339, nota
4. Colmet de Santerre. V. 265 bis [. Mourlon. IL. 509.—Ratificavea nu poate din contra să aibă loc pentru o împărţeală inesistentă, căci nu se poate ratifica, ceea ce nu esistă. Vedi supră, p. 633,

*)

Demolombe.

XVII.

385.

Demante.

III. 241 bis, II. Mourlon. Il. 499.

Ant. 1096 din codul Calimach nu admitea din
- rea, sau stricarea împărțelei făcută prin judecată
pentru dol (înşălăciune sau vicleșug), nebăgare în
nutoai pentru o pricină mare foarte păgubitoare
comoştenitori,

adecă

pentru

lesiune.

Aceeaşi

contra desfiinţala locul Cuviineios
samă (eroare), ci
pentru unul din

soluțiune

şi în dreptul Roman. (L. 3. Cod. Lib. 3. Tit. 35.)

era

admisă
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DESPRE SUCCESIUNE —EFECTELE DESFIINȚĂREI IMPĂRȚELEI.
cată pentru una din causele mai sus arătate, ea mai poate încă
fi resolvită pentru neîndeplinirea condițiunei, când condiţia resolutorie a fost anume prevădută de părţi. Trebue însă să observăm
că condiţa resolutorie nu se subinţelege nici o dată în împărțeală,
ca în celelalte contracte sinalagmatice. (Art. 1020.) (Vedi supră, p.
„452, nota 1 şi mai ales p. 611.)
Efectele desființăreă împărțeleă

Care sunt efectele stricărei sau desființărei împărţelei?
Prin urmare,

dreptului comun.

principiile

trebue să aplicăm Efectele des-

nerostinduse asupra acestui punct,

Legea

în urma desființărei îm- ale

în

părţelei, indivisiunea va urma înainte şi lucrurile vor fi puse în tre vânti.
starea lor anterioară, ca şi cum împărțeala war fi avut nică odată fiinţă, de unde resultă că, în urma desființărei împărțelei, fie
din

care

fiind

obligat

să aducă

lotul seu. Dacă
rului.

este

moştenitori

acest

împărțeală,

care

compuneau

corporale sunt încă în mâna

moştenito-

a provoca

înapoi la masă

mobilele

raport

o nouă

autorisat

se face în natură;

bunurile
dacă

ele au

fost

însă în-

străinate, raportul nu se poate face de cât prin luare mai puţin.
In privinţa mobilelor corporale îustrăinate de moştenitor, raportul se va face tot-deauna prin luare mai puţin, fiind că dobânditorul lor de bună credinţă este la adăpost de oră ce revendicare. (Art. 1909.) In cât priveşte imobilele, vedi înfră, p. 638.
De câte ori raportul se va face prin luare mai puţin, bunurile se vor

aduce

înapoi

după

valoarea

actuală,

de unde

resultă

că moștenirea se va folosi de mărirea valorei lor, după cum ea
va suferi paguba ce ar resulta din micşorarea acelei valori, ceea
ce este just, pentru că indivisiunea e presupusă că na încetat
nică o dată.
Aceasta

lasă însă

a se presupune

că mărirea sau micșorarea,

valorei bunurilor este independentă de faptul moștenitorului, căci
dacă ela adus îmbunătăţiri lucrului ce urmează a fi din nou împărțit,
aceste îmbunătăţiri îi se vor ţinea în samă, după cum el vatrebui să despăgubească moştenirea de degradaţiunile sale. 1)
Din împrejurarea că indivisiunea este presupusă a nu fi în- Restituirea

cetat nici odată, resultă că moștenitorul va trebui să restitue fruc-

tele naturale sau civile ce el a perceput în urma împărțelei acum
anulată, pentru că fructele percepute în timpul indivisiunei aparţin moştenirei: fructus augent hereditatem. (L. 20 $ 3. Dig. 5.3.)

fructelor.

Aplicarea
Obligaţia de a. ,restitui fructele incumbă chiar moștenitorilor
Art, 485.
:
3
.
Controversă.
din
revendicare
o
presupune
care
485,
Art.
căci
de bună credinţă,
:) Comp. Demolombe.

XVII.

506, 507. Laurent. X. 510. Demante. III.

239 şi 239 bis. Aubry et Rau. V. $ 626, p. 286.
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Efectele desființărei îm-

părțălei în

privinţa celor
de al treile.

CODUL

CIVIL.—CARTEA

II.—TIT, 1.—0AP. VI.—S-a Y.

partea proprietarului în contra unui de al treile posesor de bună
credință, nu este aplicabil în specie, de vreme ce nu se poate
dice, în privinţa moștenitorului care a posedat în virtutea
unei
împărțeli anulate, că el e posesor de bună credinţă în sensul A.
485.

Desființarea, împărțelei îşi produce efectele sale şi în privinţa

celor de al treile, pentru că acel care are o proprietate supusă,
desființărei nu poate să confere celor de al treile mai multe
drepturi de cât are el însuși?) (Art. 769, 830, 1803 şi 1770),
de

unde resultă că desființarea împărțelei va aduce căderea înstrăi-

nărilor imobiliare şi a drepiurilor reale constituite de moșteni
tor
în urma împărțelei în folosul celor de al treile, *) și aceste
drepturi nu vor remânea, în picioare de cât sub condițiunea ca
imobilul

înstrăinat

sâu grevat

de

drepturi

reale

să

cadă

prin noua

împărțeală tot în lotul aceluiaș moștenitor 1) (vegi supră, p.
610),
şi acest princip este adevărat în toate casurile, fie că împărţe
ala
a fost anulată pentru violență sau pentru dol.5)
Acte de adDar, dacă înstrăinările imobilelor şi drepturile reale constiministrație,

tuite asupra lor sunt

desfiinţate

prin împărțeală,

actele de ad-

*) Laurent. X. 511.—Contrâ. Demol. XV511.
II
Demante
. . III, 239 bis.
*) Nemo plus juris dare potest Quam ipse habei. (L. 54. Dig.
Lib. 50.
Tit. 17.) Vedi şi L. 11. Dig. loco cit.; L, 11 $ 1. Dig. Lib.8.
Tit.
6; L. 20. Dig. Lib, 41. Tit. 1.1. 31. Dig. Lib. 20. Tit. 1;
L.
8. Dig. Lib. 20. Tit. 6; L. 4. Dig. Lib. 18. Tit. 2. 'Toate
aceste
legi fac aplicaţiunea aceluiaș princip.—,„De obşte nu poate nimene
să deie altuia mai multe drepturi, de cât acele ce el însuși
are,“
dice

Art.

580

din

codul

Calimach

(442

Austriac.)—Art.

769, 830,

1803 și 1770 cuprind o aplicare a acestui princip, ear
Art. 316,
765 și 834 cuprind din contra o derogare. Vedi și supră, p.
533,
536. Mai vedi la Art. 797, un caz în care proprietatea este
revo-

cată fără efect retroactiv în privința celor de al treile.

3) „Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis.* Vedi
asupra acestui
adagiii un articol a lui Emile Olivier în Revue pratique,
Tom. V,
(anul 1858), p. 545 urm.—Creditorii ipotecari vor face deci
foarte
bine să intervie la noua împărțeală pentru ca ea să nu
se facă cu
viclenie în paguba drepturilor lor. (Art. 785.)
*) Laurent. X. 512. Mourlon. IL. 507. Ducaurroy. II. 814.
Toullier D.
II. (partea II) 573. Marcadă. III. 433, Mass6-Verg€.
II. p.
Aubry et Rau. V. $ 626, p. 286. Cas. Fr, şi C. Montpellier. 386.
D. P.
77.
1. 481,

Anularea,
pentru dol
se resfrânge
asupra celor
de al treile.
Controversă.

D. P. 80. 2. 35.

C. din Focșani.

Dreptul

pe

1883,

No.
25.—Contră. Delvincourt,a cărui părere a remas isolată.
Comp.
și Demante (III. 237 bis, III), care pare a, lăsa judecăto
rilor facultatea de a menține înstrăinarea sub cuvânt de echitate
când oare echitatea este ea mai presus de cât dreptul , Dar de
?
5 Laurent. X. 513 şi XIX. 75, 76. Demolombe. XXIV.
190. Duranton.
X. 180. Bedarride. Dol et fraude. L. 177. Larombiăre.
L. Oblig. Art.
1114. No. 12.—Contră. Maread6. IV. 419, după care
anularea con- vențiunei pentru dol n'ar putea fi opusă celor de al treile
dobânditori. Comp, şi Ducaurroy. Il. 814,

DESPRE SUOCESIUNI—Art. 792,
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ministrație făcute de moştenitor în urma, împărţelei, precum ar fi,
de esemplu, închirierea unui imobil pe un period de cinci ani cel

mult, ) vor fi din contra menținute, pentru că fie care
tenitori

e presupus

că a avant de

la

ceilalți

din moș-

comoștenitori

man-

datul de a administra bunurile cuprinse în lotul seu. ?)
Unii ar voi chiar să menţie și înstrăinările imobiliare ema- Instrăinarea
mate de la moștenitorul care a cerut desființarea împărțelei, sub vidă câna
cuvânt că el nu poate să evingă pe acei pe care trebue să'i ga- moștenitorul
ranţeze, adecă

pe

cumpărătorul

seu

(Art.

1337

urm.) 3

însă a- stinat imo-

ceastă soluţiune este inadmisibila, căci anularea împărţelei având bilul este ade

efect să facă ca indivisiunea

să

nu

fi

încetat

nici o dată,

i- re anularea

mobilul a fost înstrăinat în timpul indivisiunei, și ca atare, în- împărțeleit
străinarea nu este validă de cât sub condiţiune ca acel imobil să
”
fi picat tot în lotul moștenitorului care Va înstrăinat. (Vei sapră,
p. 610 şi 638.)
Când deci imobilul înstrăinat n'a picat în lotul autorului înstrăinărei, ci în lotul altui comoştenitor, acest din urmă poate săl
revendice de la cumpărător fără ca acest cumpărător săi poată
opune obligația de garanţie care resultă din Art. 1337 urm., de
vreme ce el nu. Va cumparat de la dânsul, ci de la un alt moştenitor, în a cărui lot n'a picat de astă dată imobilul. Cumpără„torul

war

putea

de

asemene

să opue

mostenitorului

revendicant

că vândătorul seu, în a cărui lot picase imobilul prin prima împărțeală acum anulată, era proprietar, căci el era proprietar în
“virtutea unei împărțeli astădi desființată și care, prin urmare, n'a
avut nică odată ființă. Instrăinarea este deci în ori ce caz nulă,
şi ea nu poate fi validă de cât sub condiţiunea ca imobilul să fi
picat tot în lotul primului moștenitor, care la înstrăinat. Aceste

sunt adevăratele principii. *)
Despre dreptul stabilit prin Ari. 792.—Inudvertență din partea

legiuitorului.
Art. 792.—Acela

în contra

căruia s'a făcut cererea de rescisiune,

1) O închiriere pe un period mai lung de cinci ani ar fi considerată
ca un act de disposiţie. (Art. 427, 534, 1268, 1419.) Vedi supră,
p. 398, 425, nota 2 și 433, nota ].

2) Demolombe. XVII. 501.—Cesiunea câștiurilor este un adevărat act
de înstrăinare, şi ca atare, va fi fără efect, dacă imobilul a cărui

câștiuri s'au cedat n'a picat tot în lotul copărtașului cedente. Cur3)

4

tea, din Focşani. Dreptul pe 1883, No. 25.
„Quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio.*
(L. 1 $ 1. Dig. Lib. 21. Tit. 3, şi L. 17. Dig. Lib. 21. Tit.2.)
Comp. Demolombe. XVII. 503. Ducaurroy. IL. 815. Demante. III, 237
bis, III, ab inâtio. Comp. şi Cas. Fr. D. P. 59. 1. 296. Vedi și
supră, p. 393 şi 631.
Comp. Laurent. X. 513.—Art. 1002 din Ante-proiectul de revisuire

a lui Laurent este formal în această privință.
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poate opri desfiinţarea împărțelei,
partea sa ereditară în numerarii
€. C. Art, 891 C. Fr.)

Am

ființarea

vădut că, după

împărțelei are de

VL —S-a

V—ART.

792.

dând reclamantului suplementul din
sau în natură. (Art. 790 urm. 1027

principiile

efect

generale,

desființarea

anularea sau des-

înstrăinărilor imo-

biliare şi a drepturilor reale consimțite de moștenitor medio
tempore, adecă înainte de anularea împărţelei. Art. 792 are de
scop, în Francia, de a curma aceste inconveniente, permiţând pâritului, adecă aceluia în contra căruia s'a îndreptat cererea în anulare, de a opri desființarea împărţelei şi sevârşirea unei alte
împărțeli, dând, după alegerea sa (Art. 1027) reclamantului în
anulare suplementul care i se cuvine din partea sa de moștenire
în bani sau în lucruri de ale succesiunei!) (în natură), spre a
restabili

astfel

egalitatea

între

copărtași.

|

Toţi autorii, afară de Taulier (III. p. 398) şi de Poujol
(Art. 891, No. 2) sunt unanimi pentru a decide că acest teest nu
se aplică în caz când consimțământul a fost viciat prin dol sau
violență, ci numai la casul de lesiune,2) pe care legiuitorul nostru
n'a admis-o (vegi supră, p. 633 urm.), şi cuvântul suplement care
se vede în Art. 792 dovedește în deajuns că el n'a înţăles a se
referi de cât la casul de lesiune. Justiţia şi morala se opun în
adevăr ca acela care a întrebuințat viclenia sau violenţa pentru
a înșala pe copărtaşii sei să se poată folosi de manoperele sale
ruşinoase. Nemini fraus sua patrocinari debet, sau, după cum se esprimă un alt adagiii: nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
Ce trebue să decidem în legislaţiunea noastră, unde lesiunea

fără manoperi frauduloase sau violență nu este

de anulare? Legiuitorul
dol şi de

admisă ca causă

inţeles-aii el să se refere la casurile de

violență ? Aceasta

n'o pot crede

un singur

moment:

1

pentru că, justiția şi morala condamnă asemene soluţiune, și 2% pentru că plata unui suplement este neputincioasă spre a face să
dispară causa acţiunei în anulare, de câte ori consimțământul este
viciat prin dol sau violență. Este în adevăr cu putință ca pâritul să nu aibă alt interes la anularea împărțelei de cât speranţa de a vedea în lotul seu, pentru viitoarea împărţeală, bunurile pe care norocul le aruncase, la prima împărțeală, în loturile
celorlalți. Și în asemene caz, ce suplement i s'ar putea oare da?
1) Aceste lucruri se dau în

preţul ce ele au în

momentul

când

se

dau, ear nu în prețul ce ele au avut în momentul când s'a făcut

împărțeala. Demolombe. XVII. 664. Demante. III. 236 bie, III.
2) Laurent. X. 508. Toullier D. IL. (partea IL.) 572. Mourlon. II. 508.
Demolombe. XVII. 411. Ducaurroy. II. 811. Arntz. 1[.1647. Marcad6. III. 431. Demante. III. 236 bis, |. Berriat Saint Prix. IL.
3171. Chabot. Art. 891, No. 4. Aubry et Bau. V. Ş 626, p. 286.
Mass6-Verg6. II. p. 280. Comp. şi L. 2. Cod. Lib. 4. Tit. 44.

DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 791.
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Prin urmare, Art. 792 este una din numeroasele inadvertențe
a le legiuitorului nostru care l'a reprodus, uitând că codul francez
a fost modificat în privința lesiunei. De altmintrele, dacă îl aplicăm

şi la noi, la casurile de dol sau de violență, ar trebui

să con-

chidem că violenţa și dolul nu aduc desființarea împărțelei de
cât întru atâta întru cât ele produc o lesiune, ceea ce chiar: în

Francia nu este în genere admis, !) şi ceea
nu poate

fi admis la noi,

pentru

ce nici

că, încă o dată,

întrun caz

codul nostru n'a

admis lesiunea ca causă de anulare aîmpărţelei. Art. 792 remâne
deci în legea noastră fără nică o aplicaţiune practică, şi dacă am
ajuns la această deplorabilă soluţiune, vina nu este a noastră, ci
a însuși legiuitorului!
Despre împărțelele ascunse sub forma wnuă alt contract.
Altă inadvertență a legiuitorului.
Art.

791.—Ori ce act, sub

ori ce titlu, în urmarea

căruia a încetat in-

divisiunea între eredi, este supus la acţiunea de rescisiune din Art. 790.
După

împărţeală,

sau după

actul care! ţine loc,

acţiunea

de res-

cisiune nu mai este admisă în contra transacţiunei făcute asupra dificultăților reale ce presintă primul act, chiar când n'ar fi fost proces început

asupra

obiectului transacţiunei.

(Art.

690,

793,

1704

urm.

1709

urm. C. C. Art. 888 C. Fr.)

Legiuitorul n'a fost mai fericit în Art. 791 de cât în Art.
792, căci și Art, 791 se referă, în codul francez, tot la acţiunea
în rescisiune pentru lesiune, şi ca atare, acest tecst ar fi trebuit
eliminat dimpreună cu Art. 792,
Cum că Art. 791 nu se referă de cât la lesiune,nu mai
remâne nici o îndoeală. In adevăr, acest tecst prevădând că anularea sau rescisiunea, împărțelei este admisă, ori care ar fi fost
forma sau calificațiunea actului la care părţile ar fi alergat pentru a face să înceteze indivisiunea, 2) fie vândare, schimb, transacțiune etc., era de prisos, ca să nu die ridicol, după cum se esprimă Mareadâ (III. 426) ca legiuitorul să fi avut în vedere dolul şi violenţa, căci ştiut este că aceste viciuri de consimțământ
sunt, după principiile generale, o causă de anulare a tuturor cuntractelor în genere. (Art. 953 urm.) Pe când, în privinţa lesiunei,
1) Laurent, X. 469. Demolombe. XVII. 410. Mourlon. II. 499. Comp.
„şi Art, 1095 din codul Calimach, după care dolul şi violenţa sunt
0 causă

de anulare

a împărțelei,

independent de ori ce lesiune.—

Vedi însă Chabot (Art. 887, No. 2) Vazeille (Art. 887, No. 7) şi
Dutruc (No. 598), după care dolul și violenţa trebue să aducă o
lesiune cât de mică spre a fi o causă de anulare.
2) Art. 791 se aplică chiar când indivisiunea n'ar fi încetat în pri-

vinţa tuturor comoștenitorilor, ci numai în privinţa unuia sau a u-

nora din ei. Laurent. X. 483. Demolombe. XVIL. 430. Arntz. II.
1643. Demante. III. 232 bis, IN. Vedi şi supră, p. 616.
41
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lucrul nu este tot aşa. Ea
- Şi numai

în unele

791, 793.

-

fiind o causă de anulare escepţională,

casuri, legiuitorul

mal, pentru ca să nu se creadă

a trebuit

să se esprime for-

că ea n'ar fi o causă de anulare

atunci când indivisiunea ar fi încetat. prin o transacţiune, vândare

sau schimb. 1) etc, Art. 791 are deci un sens în codul francez și
în acel Italian (Art. 1039), care prevăd lesiunea între causele de
anulare a împărțelei, pe când, la noi, el nu are nici un sens. Cu

toate aceste, Art. 791

se referă espres la Art. 790, adecă la dol

şi la violență, dicând încă o dată ceea ce nu era nevoe să mai
dică şi ceea ce resultă din principiile generale. Prin urmare, re-

mâne

statornic,

chiar

fără

Art.

791,

că

împărţeala

se poate în

tot-deauna anula pentru -dol şi violenţă, puţin importă forma ac- . „tului la care părţile ar fi alergat pentru a face să înceteze indivisiunea.
E
|
Art 791 $2.
Dar, dacă $ 1 al Art. 791 este numat de prisos în legea
noastră, apoi traducerea $ 2 al acestui tecst se esplică şi mai puţin
în codul nostru, căci acest tecst prevădend că, după împărţeală

sau după actul care“! ţine loc, acţiunea în

anulare nu mai este

admisă în contra transacţiunei făcută asupra dificultăților reale ce
presiută primul act, chiar când n'ar fi fost proces început asupra
obiectului transacțiunei, şi $ 1 al Art. 791 referindu-se, pentru
întregul articol, la acţiunea în anulare pentru violențăşi dol, de
aici resultă că, de astă dată, transacţiunea nu mai este anulabilă
nici chiar pentru dol sau violenţă. ) Cu chipul acesta, procesele
„nu vor mai fi nesferşite; însă, cu toate acestea, eliminarea Art.
791 era singura soluține care se impunea legiuitorului nostru.
Despre ratificarea sau confirmarea împărțelelor anulabile.
Pine de neprimire în contra acțiunci în anulare.
Art. '793.—Coeredele
sau în parte, nu poate

care a înstrăinat porțiunea, sa ereditară în totul

intenta, acțiunea

de rescisiune pentru dol sau vio-

lenţă, dacă înstrăinarea s'a făcut în urma descoperirei dolului sau încetărei violenței. (Art. 790, 959, 961,1167, 1190, 1900 C. C. Art. 892 C. [.)

Violenţa și dolul

neproducând

') Marcad€. III. 426. Demolombe.
3
==

I. Mourlon.

Il. 503.

Laurent.

nulitatea de

XVII.

drept sau mai

412. Demante.

X. 481 şi toți autorii.

III.

232 bis,

Comp. C. din Focşani, Dreptul pe 1883, No. 25.—In codul francez,
unde, după cum am vădut, întregul Ant, 791 se referă la anularea împărţelei pentru lesiune, se decide în genere că $ 2 al acestui tecst

este de prisos și că el a indus

chiar

în eroare

pe unele tribu-

nale, făcându-le să creadă că ori ce transacţiuni, chiar şi acele anterioare împărțelei sunt irevocabile îndată ce ele intervin asupra

unor dificultăți reale şi nu sunt simulate, ceea ce nu este adevtvat. (Comp: Laurent. X. 486, 487 urm. Mareade. III.

ceea, Art. 999
al Art. 791,

din

Ante-proiectul

de

revisuire

428.) De a-

nu reproduce
”

$ 2
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bine dis inesistența convenţiunei, ci numai anulabilitatea ei (Art.
961), împărţeala infectată de aceste viciuri de consimţământ este
numai anulabilă, şi ca atare, supusă ratificărei sau confirmațiunei
din partea

aceluia

care a fost victima dolului sau a violenţei. (Art.

959.) Această confirmare sau ratificare poate
1190) sau tacită. (Art. 1167 și 1900.)

să fie espreşă (Art.

Ratificarea este tacită: 10 când moștenitorul, în folosul că- Confirmare
tacită. Art.

ruia acţiunea în anulare
de

la încetarea

este deschisă, a lăsat să treacă

violenţei sau

de

la

descoperirea

10 ani

dolului,

1900.

fără a

ataca împărțeala. (Art. 1900.) (Vegi supră, p. 631 şi 636.)
20 Când, după ce violenţa a încetat și dolula tost descoperit,

Art. 1167.

moștenitorul, cărui aparține acţiunea în anulare, a esecutat de bună
voe împărţeala pe care el putea; s'o atace. (Art. 1167.)
In puterea acestui princip, Art. 793 prevede că moștenitorul

Art. 793.

“care “a înstrăinat, se înţălege de bună voe !) (Ant. 1167), fie cu
titlul oneros, fie cu titlul gratuit, ?) în totul sau în parte, porțiunea
sa

ereditară,

nu

mai

poate

strica

împărțeala

pentru

dol

sau viv-

lență, dacă înstrăinarea s'a făcut în urma descoperirei dolului san

încetărei violenţei, 3) pentru. că el a

aprobat în mod tacit şi a.

') Espropriarea pentru causă de utilitate vublică (Art. 19 Constit. și Espropriare .
481 C. C.) nu poate fi asimilată unei înstrăinări - voluntare, şi nu silită, At. 19
-face ca Art. 793 să fie aplicabil, pentru că, în asemene caz, înstrăc. c.
inarea este silită întrun interes public și nu emană de la voinţa
moștenitorului. Demolombe. XVII. 488. Aubry et Rau. V. $ 626,
__p.

2

278,

nota. 6.

Demolombe.

XVII. 491. Mass6-Verge. II. p.:379, nota 4.—Termenil Alte acte de

Art. 793 nefiind 'restrictivi, se decide în genere că nu. numai în- dispoziţie „de

străinările, dar și actele care ar pune pe moştenitor în imposibilitate de a; reîntoarce la, masă lucrurile în starea în care el lea:
primit, precum ax fi, de esemplu, dărimarea de clădiri, tăerea de
„păduri,

constituirea,

de

ipoteci

convenţionale

etc.,

fac

de

ca tecstul să

fie aplicabil şi împedică acțiunea în anulare, dacă, bine înţăles,
aceste acte au fost severșite în urma descoperirei dolului sau a
încetărei violenței. Demolombe. XVII. 492 şi XXIX. 782. Duranton.
VII. 588. Larombitre. Oblig. IV. Art. 1338, No. 44— Cât pentru .
"actele de administraţie, ele. nu produc din contra acest efect, dacă
nică o împrejurare nu le conferă caracterul unei adevărate confirmaţiuni tacite: Demolombe. XXIX. 783. Larombitre. loco cit.
3) Instrăinarea. anterioară încetărel. violenței sau descoperirei dolului
n'a putea deci fi opusă câ o fine de neprimire a acţiunei înanu- :

lare. (Art. 793 şi 1167.) Mourlon. IL. 509. Laurent. X.

515.

Acel care opune finea de neprimire trasă dib Art. 793, adecă din
îustrăinarea. totală sau parțială a obiectelor picate în lotul copărtașului reclamant, trebue să dovedească că înstrăinarea a avut loc
în urma, încetărei violenţei sau descoperirei dolului, şi hotărîrea
care admite

această

fine de neprimire

tenitorul a avut cunoștință

despre

ţeala. Demolombe. XVII. 485.

trebue

să constate

viciurile care

că MOŞ.

infectau împăr-

|
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ratificat împărţeala, dispunând ca un adevărat stăpân de bunurile
care compuneau lotul seu. In urma acestei înstrăinări, moștenitorul
care

a esecutat împărțeala

nu

mai

poate

deci

s'o anuleze,

pentru

dol sau violență, și dacă el ar intenta cu toate aceste asemene
acțiune, pâriții ar putea să” opue o fine de neprimire trasă din
ratificarea sa. (Art. 793.)
Instrăinarea părţei de moştenire este deci o adevărată confirmare

tacită a împărțelei,

şi Art.

793

nu

face,

în

această

pri-

vinţă, de cât a aplica principiile înscrise în Art. 1167; 1) Aceleași
principii erau admise și la Romani. (L. 2 şi 4 ab initio, Cod.
lib. 2. Tit. 20.)
,

SECȚIUNEA VI.
Despre împărțeala făcută de tată, de mamă
alți ascendenți între descendenții lor.
Generalităţi.

Observaţiuni
locu-

asupra,

Codul francez se .ocupă 4 despre

A

lui unde suntdenți între descendenţii lor în

|

împărțeala
.

sau de

făcută de ascen-

capit. VII a titlului y II a presentei y

aselate Art. cărți, care tratează despre donaţiuni şi testamente. Marcad6

(IV.

codul actual. 263) observând însă că disposiţiunile relative la această împărţeală ar fi putut tot aşa de bine, şi chiar mal bine poate, să facă
parte din titlul care se ocupă despre moşteniri, de vreme ce ele
nu aparțin la materia donaţiunilor de cât în privinţa modului de
a se realisa asemene

împărţeli,

legiuitorul

nostru

a

părăsit de

astă dată ordinea urmată de codul francez, şi urmând pe acel Italian, sa ocupat despre împărțeala făcută de ascendenți în secţia
a VI, imediat după împărțeala generală ce are loc între moștenitorii ab intestat,

Dreptul Ro-

Instituțiunea acestei împărțeli ne vine

de la

Romani, unde

ascendenţii puteau să'și împartă averea între descendenții lor prin
un testament (festamentum parentum inter liberos) sau prin o simplă
impărțeală (divisio parentum inter liberos), şi unde asemene disposițiuni

erau

valide,

dacă

erau

subsemnate

de

părinţii

împărţi-

tori sau de toți copiii lor, si modo subjiciatur huic scriptura,
vel ipsius parentis, vel omnium, înter quos fit partitio, liberorum

subscriptio.?)

') Mourlon. II. 509. Duranton. VII. 588, 589. Chabot. Art. 892, No.1.
Ducaurroy. II. 812. Demante. III. 237 bis, 1. Merlin. Repert. VO
Lesion, $ VI.

Marcadă.

III.

432.

Demolombe.

XVII.

484.—Vedi

însă Laurent (X. 515), care dice că finea de neprimire trasă din
înstrăinarea, părței ereditare este un fel de confirmare neprevtdută de Art. 1167, și specială împrirțelei. Comp. tot în acest sens
Aubry et Rau. V. $ 626, p. 278, nota 7. Arntz. IL. 1648.
*) Novella 18. Cap. VII. Vegi și Novella 107, Cap. 1 și III. și L, 26.

DESPRE SUCCESIUNI.—IMPĂRȚEALA ASCENDENȚILOR,

645.

Asemene împărţeală, ce e dreptul, nu era recunoscută în mod Codul Carasea,
espres în codul Caragea, însă nimic nu putea să oprească pe ascendenţi de a'şi împărţi averea între descendenţii lor prin dona-

ţiuni sau testamente. !)
Cât pentru codul Calimach, el prevede anume în Art. 1008 Codul Calişi 1009 că părinţii pot să'și împartă
testament sau alte înscrisuri, fie chiar
cel puţin a trei marturi vrednici de
câte ori s'a făcut asemene împărțeală,
'are loc, *)

averea între fiii lor, fie prin 1008 1009 şi
160.
de viă grai, însă înainte
credință, adăogând că de
sinisfora, adecă raportul

Impărţeala făcută de ascendenți în timpul vieţei lor nu este Justificarea

deci

o instituție

nouă

în legea

noastră.

Scopul

acestei măsuri es-

impărțelei

(ilor.

cepționale este, după cum se esprimă Bigot-Prâamneau în espunerea de motive a titlului donațiunelor şi testamentelor, de a preîntimpina n6înţelegerile dintre copii, ut a fraferno certamine eos
praservent (Nov. 18, Cap. 7), şi împărţelele judecătorești, care adese ori consumă o mare parte din activul moştenirei .... et oc-

casiones litium dirimantur. (Nov. 18, Cap. 7.)

Este însă de observat că legiuitorul îşi atinge arare ori scopul, căci aceste acte, menite a păstra unirea şi buna înțelegere
între membrii aceleiași familii, sunt din contra, cele de mai multe
oră, o sorgintă de discordie şi de uri reciprocă, ad majores adhic
et sceviores eos contentiones adducunt, din causă că ascendenţiinu
se lasăa fi în tot-deauna conduși, în împărțelele ce fac, de spiritul de echitate care ar trebui să domnească în asemene acte, ci din
contra, caută a folosi peste măsură şi indirect pe copilul cel mai
iubit în detrimentul celorlalţi.
Cod. Lib. 3. Tit. 36. Impărţeala putea să aibă loc şi fără nici un
act scris, sine scriptura, după cum se esprimă L. 20$ 3. Dig. Lib.
10. Tit. 2. Comp. L. 21 şi 26 Cod. Lib. 3. Tit. 36, după careascendentul putea să'și manifeste voinţa sa în ori ce mod, qualicunque judicio suam
declaraverit voluntatem.—La început, această
împărțeală era un atribut al putesei: părintești, şi ca atare, nu
putea să emane de cât de la tată. Mai în urmă însă, o constituţie

a

împaratului

Constantin

conferă

acest

drept

mamei,

ear

.

alta a lui Teodosie, şi celorlalți ascendenți. Codul Calimach nu
vorbeşte de cât depărină. (Art. 760, 1008 şi 1009.) Astădi, dreptul de a împărți averea sa între descendenții sei nu mai este un
atribut al puterei părintești, de vreme ce el aparţine şi ascendenților care n'au puterea părintească. (Art. 794.)
5) 'Tribun. Ilfov. Dreptul pe 1882, No. 54. Comp. şi Curtea din Bu-

cureşti. Dreptul pe 1876, No. 5.

2 Vegi şi Art.:760 din codul Calimach (inesistent în codul Austriac) Art. 760
care qlice că: „dacă vre un părinte din nevoea împrejurărilor nu va Cod Gali
”
putea să facă testament, este volnic a împărţi între copiii sei toată
averea

sa şi prin alte

înscrise însemnări,

în care să alăture lămu-

rit numele şi partea fie cărui copil, însemnând toate cu mâna sa și
adeverindu-le cu iscălitura sa, sau și a copiilor.“ (Nov. 18, Cap. 7.)

2
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Aceste inconveniente esistă în realitate, însă

794, 796,

nu mai puţin

adevărat este că împărțeala ascendenţilor e şi folositoare, pentru că, după cum a dis tot Bigot-Pr6amneau, nimene mai mult de
cât tatăl sau mama n'ar putea să cunoască mai bine valoarea, foloasele şi inconvenientele ce presintă bunurile pe care ei le lasă.
Prin urmare, este firesc lucru ca părintele să poată ma! bine de
cât ori cine compune loturile, ţinând samă de . trebuințele, şi la
nevoe, chiar de predilecţiile copiilor. sei. (Comp. Curtea din
Monpellier. Gazeta Craiovei din 17 Martie 1891, No. 33.)
Persoanele

care pot să facă

și în folosul

âîmpărțeala

cărora

se poate

face

Da

ascendenţilor.

Art. 794.—Tatăl, mama și ceilalți ascendenți pot face împărţeala bunurilor lor între fii şi ceilalţi descendenţi. (Art. 669, 842, 857, 795-799
C. C, Art. 1075 C. Fr.)
|
|
Art. 796.—Dacă toate bunurile, ce ascendentele a lăsat la moartea
sa, nu au fost cuprinse în împărţeală, bunurile necuprinse se vor împărți conform cu legea. (Art. 790 $ 2 C. C. Art. 1077 C. Fr.)

Numai tatăl, mama 1) și ceilalți ascendenți, precum bunii și
străbunii, pot face, în timpul vieţei lor, împărțeala ?) şi distribuirea
bunurilor lor în totul sau în parte (Art. 796) între fii şi ceilalți
descendenţi (nepoți, strănepoţi etc.)
|
|
Dreptul as- Dreptul de a împărți o avere în indivisiune aparținând în
cendenților
de a împărţi regulă generală numai proprietarilor acelei averi (Art. 728 urm),
averea lor
între descendenți este o

legiuitorul

n'a conferit acest

drept

cepţiune la dreptul comun, și ştiut
escepţie la, strictă interpretare: zceptiones
dreptul co„„ Dreptul proprietarului de a
man.
în adevăr, la moartea, sa, pentru
buit

un

tecst espres

pentru

ascendenţilor

de

cât prin
o es-

este. că ori ce escepţiune este de
sunt strictissima interpretationis.
dispune de averea sa încetând,
a trece la moștenitorii sei, a tre-

ca defunctul să

poată

numi

un

ese-

„Ascendenţii.
naturali de
-pe mamă,
Ascendentul „9
trebue să impartă în realitate bunu-

rile sale între descen-

denți. Controversă,
Putinţa de

a face

mai

multe împărțeli succesive.
Art. 796.

Mama naturală şi ascendenţii de pe mamă pot şi ei face o asemene împărțeală între descendenţii lor fireşti recunoscuţi. (Art.

651, 677, 678.) Vedi infră,-p, 848.

). Pentru ca să esiste o împărţeală în sensul Art, 794 urm., nu este
de ajuns ca ascendentul să deie descendenților, în propoiţiune cu
paitea lor respectivă, avevea lor neîmpărţită, ci trebue să împartă
acea

avere

între

dânşii,

arătând

în act numele și partea fie-căruia,

după cum prevede anume Art. 760 din codul Calimach. pentru că
abandonârea unor bunuri indivise n'ar fio împărțeală. Laurent. XV.
9 urm.—Contră. Demol. XXIII. 54. Aubry et Rau. VL $ 728, p. 218.
Nimic nu se opune însă ca ascendentul să facă mai multe îm-.
părțeli succesive, şi acest drept resultă chiar implicitamente din
Art. 796. Demolombe; XXIII. 39 şi 70. Arntz. JI. 2252. Laurent,
XV.

39.—lu dreptul

vechii

francez,

din contra,

demisiunea.

rilor trebuea să cuprindă toate bunurile ascendentului,
logic, pentru

bunu-

ceea ce era

că asemene împărţeală împlică deschiderea moştenire.

DESPRE SUCCESIUNE —ART, 194, 796.
cutor testamentar care să veghezela esecutarea
inţe.

(Art.

910

urm.)

GAT

ultimei sale vo-

|

Dacă este vorbă de împărţeala făcută prin acte între vii, o
rațiune şi mai puternică se opune ca acest drept să aparție altor persoane de cât acelor anume prevădute de lege, pentru că
asemene

împărțeală. constitue

un

pact succesoral

asupra

unei suc-

cesiuni nedeschise încă oprit de lege. ') (Art. 702, 965 $ 2,1226.)

Un colateral, un descendent sau o altă persoană . n'ar putea. Consecințele
.
ce
u
*u
*
4
deci săe împartă
averea saa între moştenitorii
sei presumtiv! conform Rd ae
.

Art.

794

urm,

pentru

că ei n'au

acest

drept

escepțional,

ci re- de cătMN acea.
n

mânA supuşi dreptului comun. Actul emanat de la asemene persoane imptarţi e
va fi deci o donaţiune sau un testament, dacă s'au observat for-rea lor pan
y

y

mele prescrise de lege, dar nu va avea nici odată caracterul unei 794 urm,

împărţeli. Un asemene act nu va fi deci nul pentru
că într'insul Controversă.
nu Sar fi cuprins pe toţi moștenitorii presumtivi (Art. 797), nici
va produce obligaţia de garanţie între donatari sau legatari. (Art.

187 urm.) etc.2)
Mai mult încă, dăruitorul sau testatorul care nu are calitatea,
de ascendent n'ar putea să facă prin voinţa sa ca donaţiunea sau
testamentul să fie supuse regulelor relative la împărțeala asceudenţilor,

căci, încă o dată,

legiuitorul

nu

eartă de cât

- denţilor astfel de împărțeală. *)

ascenden- .

|

*) Persoanele .
între- fiii şi ceilalți descendență
se face
Această , împărțeală
,
,
:
între care
care sunt chiemaţi la moştenirea ab intestat a ascendenţilor (Art. se face îm.
II
2) Comp. Laurent. XV. 4 și XVI.

105. Vedi

.
şi supră,

p. 365.

.

ărțeala. CaLATA des-

> Lauvent, XV. 4 urm. Arntz: IL. 2249. Demolombe. XXII. 700. Lro- gendenţilor
plong. Donations. IV. 2296. Mareade. IV. 263. Duranton. LX. 617 “€ pi
urm. Aubry et Rau. VI. $ 728, p. 217,tecst şi nota3 și 4.Colmet
de Santerre. IV. 242 bis, 1. Merlin. Râpert. Partage d'ascendant.
Parluge d'ascendani. p. 90-100. Bertauld.
No. 8.—Contră. Genty.
- Questions de Code Napolton. IL. p. 3, No. 2. urm. și 27. Curtea

IE
din Caen. D. P. 49. 2. 84.
3) Laurent. XV. 6.—Contră. Demolombe. XXII. 701. Colmet de Sanis
—

terre. IV. 242 bis, IL Arntz.

ÎL. 2249.

o

O asemene împărţeală nu încape deci, dacă ascendentul

nare de

cât un singur descendent suceesibil, și actul va fi, în asemene caz,
o donaţiune, ear nu o împărțeală. Laurent. XV. 13, în fine. Demo-

-lombe. XXIII. 55. Anbry et Rau.
P. 47. 1.58.

D. P. 48.

VI. $ 728, p.

218. Cas. Fr. D.

1. 107.

La Romani și în vechiul drept francez, împărțeala făcută de un
ascendent nu putea să cuprindă nică o disposiţie în folosul unui străin
(L. 26 Cod. Lib. 3. Tit. 36 şi. 21 $ 1. Cod. Lib. 6. fit. 23.) Astădi însă, nimic nu se opune ca, pe lângă descendenți, actul de împărţeală să cuprindă şi pe un străini, în ceea ce privește porțiunea
disponibilă, precum -ar fi, de esemplu, soţul sau copilul natural al
ascendentului. Demolombe. XXII. 706. Arntz. II. 2251..— Actul de
împărțeală mai poate încă cuprinde o liberalitate cătră unul din
descendenţi, se înțălege tot în limitele părței disponibile, după cum

.
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794, 796,

797), pentru că ea presupune un drept preesistent în persoana acelor
care se folosesc de dânsa, așa în cât validitatea împărțelei nu se
va putea cunoaște de cât la moartea ascendentului care afăcut-o.
Vedi înfră, esplic. Art 797, p. 664.
-- Nulitatea îmAşa dar, este nulă împărțeala ce un tată ar face întrun fiu
părțelei făcută de tată al seu

.

au

şi copiii

acestui

y

:

:

fiu (nepoţii ascendentului),

u

-

căci nepoţii nu

între fii și. vin la moștenirea bunului, cât timp tatăl lor se află încă în viață,

nepoții sei.

De asemenea, ar fi nulă împărţeala ce un tată ar face între

copiii sei fireşti chiar recunoscuţi, (Art. 48), pentru că asemene
copii nici odată nu vin la moștenirea lui ab intestat.?) Asemene
act ar putea însă fi valid ca donaţiune sau testament, întru cât,
bine ințăles, nu s'ar ataca reserva şi sar dispune numai în limitele părței disponibile, pentru că legiuitorul nostru n'a reprodus
Art. 908 din codul francez care opreşte pe copiii naturali de a
primi prin dar sau testament de la părinţii lor peste ceea celegea le conferă cu titlul de moştenire ad intestat. (Vedi Ton. 1,
al lucrărei noastre, partea II, p. 323.)

Copii legiSub denumirea de fii nu trebue să cuprindem însă numai pe
Aa
acei legitimi (Art, 286 urm.), ci şi pe acei legitimaţi (Art. 304

şi naturali. urm.) sau adoptivi (Art. 315), şi chiar pe acei naturali recunoscuți, faţă cu mama lor și ascendenţii de pe mamă (Art, 652 $2
677, 678) (Veţi supră, p. 646, nota 1), căci toţi aceştia sunt în
„drept a veni la moştenirea ascendentului şi a cere împărţeala. 3)

Suplement de
A

Dacă ascendentul n'a împărţit între descendenți toată averea

79%. sa, fie că

el a omis

anume

din

împărțeală

unele

bunuri,

fie că,

de motive.

Vedi

el a dobândit altă avere în urma împărțelei, împărţeala -nu este
nulă pentru aceasta, ci la deschiderea moştenirei se va procede
la un suplement de împărțeală a bunurilor remase neîmpărțite,
conform Art. 790. î) Acest suplement de împărţeală se va pua spus-o formal Bigot-Prâamneau în espunerea
Laurent. XV. 28. Grenier. Donations. Il. 399.

') Laurent. XV. 7 şi 8. Cas. Fr. și C. Douai.D. P.48.1.56.D.P. 55.
2. 170. Demolombe. XXII. 707.
părțeala ce eu aş face între
căsătorie anterioară n'ar mai fi
un testament. Curtea din Nancy.
Cât pentru cestiunea de a se
nu să împartă averea sa între
ea atârnă de o altă cestiune, care

Arntz. II. 2250.—Tot astfel, îmcopiii ce femea mea aravea din o
o împărţeală, ci o donaţiune sau
D. P. 88. 2. 183.
şti dacă un ascendent poate sau
descendenții copilului seu adoptiv,
e controversată, și anume, de aceea

de a se ști dacă descendenţii adoptatului vin sau nu la moştenirea

2)

adoptătorului. Vedi înfră, esplic. Art. 797, p.
Tom. I al lucrărei noastre, p. 349, partea II.
Cas. Rom. Bulet. Cas. S-a 1 pe
partea ÎI, p. 318.

anul

1876,

p. 315,

665,
Veţi

în

notă

și

şi Tom.I

*) Demolombe. XXII. 703, 704 şi XXIII. 161 bis. Aubry et Rau. VI.
$ 732, p. 226. Armntz. II. 2250. Laurent. XV. 101.
*) Laur. XV. 90. Râquier. Partage d'ascendani. 98. Demol. XXIII. 71. A-
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tea face prin comună înţelegere, dacă toţi comoștenitorii sunt capabili şi de faţă (Art. 730 $ 1), ear în casul contrariii, numai prin
judecată. (Art. 747 C. C. 691 Pr. Civ.)
Din

Art,

796

mai resultă că ascendentul nu este obligat a face Dreptul as

de a face mai
de odată împărţeala tuturor bunurilor sale şi că el are din contra
Pe
facultatea de a face mai multe împărțeli succesive. (Vedi sapră,
646, nota 2, în fine.)
In caz de o împărțeală parţială, numai bunurile neimpărțite
de însuşi ascendentul, guarum testator non fecit mentionem (L. 10.
Cod. Lib. 3. Tit. 38), vor întra la împărțeală. Pentru acele împărțite, împărțeala remâne bună.

Bunurile împărţite de ascendent nu sunt

supuse raportului,

Aplicarea

Controversă.
după cum prevede anume Art. 1008 şi 1009 din codul Calimach
Art.
conform
(Laurent. XV. 90); ele se adaugă însă prin calcul
849 la bunurile esistente în moştenirea dărnitorului, în momentul
sevârşirei sale din viaţă, pentru a se determina partea disponibilă
şi reserva, căci Art. 849 fiind general, cuprinde toate actele între vii prin care defunctul a dispus cu titlu gratuit de averea sa,
şi ştiut este că împărțeala făcută de un ascendent. prin acte între

vii este o donaţiune. 1) (Art. 795.)
Formele

împărțelei ascendenților.

Art. 795.—Această împărțeală (adecă a ascendenților) se poate face
(sau mai bine dis nu se poale face de cât)?) prin acte între vii sau prin
testament, cu formele, condiţiunile
între vii şi pentru testamente.

Impărțeala făcută prin acte

cât bunurile presente. (Art. 644,

și regulele prescrise pentru donaţiuni

avea de obiect de

între vii nu poate

800

urm. 813

urm.

821,

856

urm.

1168

C. C. Art. 1076 C. Fr.)

ceeaşi soluţie era admisă și la Romani. Î. 21. Cod Lib. 3. Tit. 36

şi L. 10. Cod. Lib. 3. Tit. 38. Vedi şi supră, p. 634, nota 3.—
Când însă testatorul afirma sub jurământ că ela împărțit toate bu-

nurile sale, moștenitorii

erau

datori să se mulțumească

bunuri, fără a căuta altele. Nov. 48, Cap. 1.

') Laurent. XII. 72 urm. Demolombe. XIX. 319

cu aceste

urm. şi XXIII. 131.

Aubry et Rau. V. $ 684, p. 563, 564, teest şi nota 7 și 8. Colmet
de Santevre. IV. 245 bis. II. Revue pratique, Tom. LX. (anul 1860) p.
296, 297. Tot în acest sens este-şi jurisprudența. Vedi D. P. 60.

1. 169. D. P. 61. 2. 234 urm. D. P. 62. 2. 110. D. P. 63.2. 207,
D. P. 61, 1. 277. D. P.64. 1. 29. D. P. 66. 1.173. D.P. 74. 5.

366.—Contră. Cas. Fr. D. P. 45. 1.49. Troplong. Donations. IL. 964
urm. și II]. 2316. Mass€-Verg6. III. p. 140, nota 3, în medio. Vei
şi esplic. Art. 849 în Tom. IV. al lucrărei noastre.

2)

Ascendentul

care voeşte

să

împartă

averea

sa

între

descendenţi Inesactitate

conform Art. 794 urm. are alegere între donaţiuni și testamente;

în acest sens el poate să facă împărțeala prin acte între vii sau
testament, însă trebue adaos că el nu poute s'o facă de cât sub una

de tecst.
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79%.

Am vădut că atât în vechea noastră legislaţiune cât și
în drepan
ami
se
tul Roman, împăr
țeala făcută
de ascendenți y nu era un act solemn.
Astădi

ei

, din contra, asemenea împărțeală

este un act solemn

poate fi severşită în mod valid de cât prin o

donaţiune

şi nu

sau un

testament, cu îndeplinirea tuturor formelor, condiţiilor
şi regulelor 1)

prescrise pentru

esistența

acestor

acte

solemne,

de

unde

result

ă
că împărțeala făcută de un ascendent cu alte
forme de cât acele
prescrise de lege, de esemplu, prin un act sub
semnătură privată,
sau prin un dar manual, ar fi inesistentă şi
mar putea fi con- |
firmată, pentru că nu se poate confirma ceea ce nu
esistă.*) (A.1168.)
Această inovaţiune a dreptului. modern este întem
eiată, căci
de câte ori impărțeala se face prin acte între
vii, ea esteo lib6ralitate, şi asemene liberalităţi nu pot fi făcute
în timpurile mo-

derne

de

cât

prin

acte autentice

(Art. 813);

de câte ori, din

contra, impărţeala se face prin testament, ascendentu
l dispune pentru timpul când nu se va mai afla în viaţă (Art.
802), şi ca atare, face un act de ultimă voinţă, adecă un testa
ment. 3
Așa dar este just ca ascendentul să nu poată împărţ
i averea
sa de cât prin donaţiune sau testament.
Neindeplini„Dar, dacă împărţeala ascendenților nu poate fi
făcută de cât

" formalități, Prin

donaţiune sau

testament,

îndeplinirea condițiunilor şi formelor

acestor disposiţiuni sunt suficiente pentru ca ea
să fie validă, chiar
dacă între descendenţii împărțiți unii ar fi incapa
bili, căci unul
din motivele pentru care ascendentul este în drept
a împărți avereasa între descendenţii sei este tocmai evitarea
formalităţilor
din aceste forme.

Sensul cuvin-

relor forme
eul .
Controversă,

Acesta

este

sensul

Art.

795.

Laurent,

XV. 14.
Aubry et Rau. VI. $ 729, ab initio, Vedi și Demol
ombe.
XXIII.
1.
!) Cuvântul forme se referă la formele esteri
oare (solemnităţile in-

strumentare) care _trebuesc a fi observate, cuvânt
condițiuni la
capacitatea cerută de lege pentru a dispune și aul primi
prin dar

şi testament, ear cuvântul regule se referă la
efectele ce împărțeala ascendenţilor poate să producă după
forma cu care ea afost

făcută. Mourlon. Il. 965. Laurent. XV. 31, 53, 7t.
627. —Vegi însă Demolombe (XXIII. 3), după care Duranton. IX.
aceste trei espresiuni ar fi un pleonasm şi s'ar referi numai
la tormele cu care
împărţeala trebue să fie făcută.
*) Demolombe. XXIII. 7. Laurent. XV. 15. Cas.
Fr. D. P. 46.1. 15.
Vedi și supră, p. 633.—Vândarea tuturor bunuri
lor
mobile consimţită de cătră tată sau mamă în folosul mobile şi i. copiilor lor
nu constitue deci o împărțeală, Şi ca atare, nu
e supusă formelor
prescrise pentru esistența acestui act. C. Nancy.
*) Laurent. XV, 14. Demolombe. XXIII. 2. Marcad D. P. 60. 2. 22,
e. IV. 264.—Ascendentul poate, fără aşi împărţi bunurile sale,
să facă deseendentului
seu 0 liberalitate prin acte între vii sau prin testam
ent. Dacă actul seu conţine.o simplă liberalitate sau o împărț
eală, aceasta este
o cestie de fapt şi de intenție care se apreciază
în mod suveran
de instanţele de fond. Laurent. XV. 24. Cas.
Fr. Dreptul pe 1879.
No. 47,
p. 3%,

DESPRE

SUCCESIUNII. —ART.
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795.

stabilite de lege în favoarea incapabililor. Astfel, de câte ori între
descendenţii împărțiți unii vor fi minori sau interdişi, formalităţile prevădute de Art. 411 şi 412 nu vorfi aplicabile în specie.
asemenea, nu

De

se va da fie cărui

minor

sau interdis un epitrop

ad-hoc conform Art. 747 C. C. şi 693 P. Civ.))
| Impărțeala făcută

de ascendenți prin testaineni.— Observarea for-

melor, condițiilor și regulelor de la testamente. (Art. 795.)
De câte ori ascendentul își împărțește averea sa prin un act
de ultimă voinţă, care nare să producă efectele sale de cât la încetarea sa din viaţă (Art. 802), el va trebui să alerge la una din
"formele prescrise pentru testamente, fie la forma olografă, fie la
acea

autentică sau mistică. (Art. 858 urm.)
Ascendentul va trebui să observe, în asemene

caz, nu numai

formele disposiţiilor de ultima voinţă, dar încă şi condițiile şi regulele prescrise pentru asemene acte, de unde resultă următoa|
rele consecinți :
12

Impărţeala

testament

făcută prin

poate

fi revocată

prin

"voința testatorului. 2) (Art. 802 şi 920 urm.)
"20 In timpul vieţei testatorului, împărţeala nu transmite nică un
drept descendenților în folosul cărora ea este făcută. (Art. 802.)
3 Ea nu poate fi făcută de doi ascendenți prin unul și a„celaşi act (testament conjunctiv.) 3 (Art. 857.)
4% Ea nu poate fi făcută de cât în favoarea descendenților
zămisliți în momentul morţei testatorului. (Art 808 $ 2. Veţi şi
- Art, 930, 931.).
50 Ascendentul trebuesă aibă capacitatea de a dispune de
bunurile sale, adecă să fie cu mintea întreagă *) (mers sana), căci

5 Laurent. XV. 16. Aubry et Rau. VI. $. 1729, ab initio. Demolombe.
XXIII. 36. Cas. Fr. D.P. 46. 1..129.
2, Laurent. XV. 18. Demolombe. XXIII. 92. Mareadâ. IV. 264. Arntz.

[[. 2258. Mourlon. Ii. 965. Revocarea se va face în princip după
dreptul -comun.. (Art. 920-922).—Naşte însă întrebarea dacă Art. 923,
după care înstrăinarea obiectului legat revoacă legatul pentru. tot
ce s'a înstrăinat,

este sau

nu aplicabil testamentului

care

conţine

o impărțeală ? Vedi asupra acestei cestiuni, Laurent. XV. 78. Aubry
et Bau. VI. $ 733, teest şi nota 11, Demolombe. XXIII. 94 urm.
Colmet

de Santerre. IV. 243

bis, VII.

2) Mareade. IV. 264. Laurent. XV. 22,
Doranton. IX. 622. Arntz. IL. 2252.
fine.—Ordonanţa din 1735 (Art. 77)
împărţelei priv testament conjunctiv. —
-. împărţi averea lor prin

IE

48. Demolombe. XXIII. 18, 80.
Aubry et Rau. VI. $ 729, în
invoea din contra sevârşirea
Tatăl şi mama pot însă și astădi

o donaţiune conjunctivă. Vedi înfră, p. 656.

+) „In eo qui testatur, ejus temporis, quo testamentunm facit, integritas
mentis, non corporis sanitas :exigenda est.“ L. 2. Dig. Lib. 28, Tit.

1. Vedi şi L. 17. Dig. loco cit. Comp. Art. 724 urm. Cod. Calimach

(566 Austriac) şi Curtea din Bucureşti.

Dreptul pe 1886, No. 29.

-
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1I.—TIT.

1.—CAP. VI.—S-a

testamentul fiind ca și donaţiunea un act
tul nu poate să aibă nici o voinţă. (Art.
minat la noi ca de prisos. Comp. şi Art.
6* Impărţeala nu poate cuprinde de
lăsate prin testament, în cât nu se poate

(Art. 907.) (Laurent. XV. 57.)

VL—ART,

795,

al voinţei sale, sminti901 din codul fr. eli448 din codul nostru.)
cât bunurile care pot fi
împărţi un lucru străin,

7” Mama va putea împărţi averea ei între copiii sei, chiar
naturali recunoscuţi, fără nici o autorisare din partea barbatului
(Art. 208), ear minorul nu va putea să facă asemenea împărțeală

de cât când va avea vârsta de 16 ani împliniţi. *) (Art. 806 urm.)

8” Această iîmpărţeală poate cuprinde şi bunurile viitoare ce
testatorul le va avea la moartea lui, loturi de speranță, după cum

se dlicea altă dată. (Demolombe. XXIII. 68. Bertauld. Op. cit. 114.)
da caz de inn9 Impărţeala testamentară fiind un act de disposiţiune prin
tamentară, care se dobândeşte și se transmite proprietatea (Art. 644), des-

sucg egdentii cendenţii în folosul cărora ea este făcută sunt adevăraţi legatari,

tari sau moș-eâr nu moștenitori ab intestat, căci moștenirea ab intestat să devenitori ab feră prin lege, ear nu prin testament. Ceea ce dovedește că în
Controversă, specie nu

este vorba

de o moștenire

ab

intestat, ci de o moștenire

testamentară, este că descendenţii nu primesc averea nedivisă, ci
împărţită, de ascendent, fie care având lotul seu deosebit. =)
pescendenDescendentul care va voi să se folosească de împărțeala tes-

aibă capaci- tămentară făcută de cătră ascendentul seu va trebui deci să aibă
pita (de a capacitatea de a primi un legat, ear nu acea de a primi o DMOŞgat, ear nu fenire ab intestat, în cât se vor aplica în specie Art. 930 şi 931,

moştenire ab ear nu Art. 655. 3)
intestat.
Controversă,

Minorul î-va

:)

“disposiţiu-

Demolombe.

XXIII.

care după lege

nea sa prin

Art. 807?

21.—Ant.

807,

după

care minorul

de 16 ani nu

poate dispune prin testament de cât de jumătate din bunurile de

specie,

peutru

ranteze

contra

poate să dispue majorul,

că această

nu este însă aplicabil în

restricţie, care a fost edictată esclusiv în

interesul moștenitorilor legitimi, pe care legiuitorul a voit să” ga-

w
—

Controversă

inesperienței

minorului,

ar fi

de astă

dată

lipsită

de obiect, fiind că împărţeala nu poate să aibă loc de cât între
copiii minorului. Demolombe. XXIII. 22. R6quier. Partage d'ascendant. 44.— Contră. Bevtauld. Quest. de Code Napolton. IL. 39. Vedi în
acest sens și tesă pentru doctorat a d-lui Ch. Lyon-Caen, pe care
am avut fericirea de a'l avea ca profesor atât la facultatea din
Nancy, cât şi la acea din Paris.
Laurent. XV. 53. Bertauld. Quest. de C. Napoleon. Il. 145. Bonachi.
III, p. 400.—Contră. Mareadâ. IV. 265. Mourlon. Il. 966. Demolombe. XXIII. 97 urm. Arntz. Il. 2259, Aubry et Rau. VI. $ 733,
p. 231. Colmet de Santerre. IV. 243 bis, ÎI şi XI. Lyon-Caen.

Tesă p. doctorat, No. 47 urm. Vedi şi Troplong (Donations. II.
2320), care nu merge pănă a dice că o moştenire împărțită prin
testament

este

o succesiune

ab

intestat,

dar

care

dice

numai

că

esistă în specie maă multă analogie între împărţeala şi moştenirea
ab intestat, de cât între împărţeala şi legatul.
2) Bertauld, Op cit. 43.—ontră. Demolombe. XXIII. 119. KR6quier.
Op cit. 67, 68. Genty. p. 204, 207. Lyon-Caen. 'Thesă p. doctorat.
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Descendenții ar putea însă să renunţe la moștenirea testa. Renunţarea.
mentară care cuprinde împărțeala, și să primească moștenirea ab şi primirea
intestat, cu averea neîmpărțită, căci ei fiind legatari, legatarul moştenirei
|
poate, după dreptul comun, să renunţe la legat şi să primească

moştenirea, legitimă. !)
Din faptul că în specie este vorba de o moștenire testamen- Plata datonu

ear

tară,

ab

moștenire

de o

descendenţii controversă.

intestat resultă că

vor plăti datoriile ascendentului ca legatari univerșali sau cu titiu
universali (Art. 775, 893, 896), ear nu conform dreptului comun,
ca moştenitori ab intestat, după cum se susține de acei care consideră împărțeala prin testament ca o simplă regulare a moșteni-

rei ab intestat. 2)

Deci, dacă împărţeala n'a fost de cât parţială și nu implică Impărțeală

disposiţiuni universale sau cu titlul universal, ci numai disposiţiuni
particulare sau singulare, descendenții fiind legatari singulară sau
particulari nu contribuesc la plata datoriilor. (Art. 7175, în fine
şi 909.)

Eă

nu

vor

plăti, în asemene

caz,

ascendentului

datoriile

de cât sub condiţiunea de a primi moştenirea ab

parțială,

intestat, având

dreptul de a alege între acceptarea pură şi simplă şi acea, beneficiară.3)

In caz de a muri unul din descendenții prevădaţi în împăr- Moartea des-

ţeală

înaintea testatorului,

partea

lui

devine

şi

caducă

va

face inaintea, tes-

obiectul unei împărţeli suplementare. (Art. 924, 654, 796.) Cadu-tatorului. Cagatului. s
citatea legatului nu atrage însă caducitatea întregei împărțeli. 4).
Dacă

mort

copilul

înaintea

ascendentului

ar fi lăsat Casul când

testator

descendentul
înaintea,
descendenţi în viaţă, legatul va fi caduc (Art. 924), fiind că, după most
ascendentului a lăsat

a

NT

) Laurent. XV. 55.—Contrâ.—Demolombe. XXIII. 99. Colmet de San- qescendenţi.
Controversă.
“terre. IV. 243 bis, II. Bertauld. Op, est. 131.
2) Laurent, XV. 79.—Contră. Demolombe. XXIII. 103, 119. Colmet.
de Santerre. IV. 243 bis, XI. Mourlon. IL. 966. Aubry et Rau. VI.
$ 733, p. 231. Arntz. II. 2259.
3) Bertauld, Op. cât, Il. 145.— Descendenții care n'ar fi de câtlegatari
singulari sau prticulari şi care

mar

fi

acceptat

moştenirea

ab in-

testat nu vor putea însă să pretindă activul moștenirei de cât în
urma, plăţei datoriilor, căci ascendentul neputând să împărțească de
cât bunurile sale, el nu are bunuri de cât acele ce'i remân în urma
plăţei datoriilor, conform regulei: Bona non intelliguntur, nisi deducto cere alieno. (|, 39 $ î. Dig. Lib. 50. Tit. 16.)— Nemo liberalis,
misi liberatus. Acest din urmă adagiii e mai cu samă adevărat în materie de disposiţii testamentarii. Bertauld. Op. ciţ..145. Laur. XV. 79.
% Laurent. XV. 80. Arntz. IL. 2260. Demolombe. XXIII. 106. 107.
Colmet de Santerre. 1V. 243 bis, Il şi 243 bis, VIII. Duranton.
IX. 641..Mourlon. 1. 968. Anbry et Rau. VI. $ 732, p. 228, 229.
C. Montpellier.

D. P. 51. 2. 25. Vegi însă și Troplong

(Donations,

IV. 2319), după care împărțeala ar fi nulă și ar trebui să fie din
nou făcută,

pentru

că

situațiunea

în

vederea

căreia ea ar fi fost

făcută ar fi încetat de a esista, soluţiune care nu
nici pe un tecst de lege.

se întemeiează
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CIVIL.—CARTEA

III.—TIT. L.—CAP.

VI.—S-a VL.—ART.

195.

părerea noastră, nu e vorba în specie de o moștenire ab intestat,
ci de o moștenire testamentară (veţi sapră, p. 652), şi fiind că
copiii descendentului mort n'au fost cuprinși în împărțeală, ei vor:
putea

să ceară

anularea

ei conform

Art.

797,

dacă

ei nu se mul-

țumesc cu lotul atribuit părintelui lor. *)
y

Impărțeala făcută de ascendenți prin acte între vii.— Observarea
- formelor, condițiilor și regulelor de la donațiuni. (Ari. 795.)

După Art. 795, ascendentul
nu

numai

prin

testamente,

dar

poate
şi prin

să'şi împartă
acte între

averea sa

vii (negotia în-

ter vivos). Această disposiţie ne vine din vechea jurisprudenţă franceză, unde asemene împărțeală se numea demisșion de biens, şi
unde ea era revocabilă.
|
Si
|
De câte ori ascendentul îşi va împărţi averea sa prin acte
între vii, el va trebui, sub pedeapsă de nulitate, să observe
toate formele, regulele şi condițiunile care cârmuese liberalităţile
propriu dise, de unde resultă următoarele conseeinţi :

1” Împărţeala

prin acte între vii se va face neapărat în forma

autentică, conform Art. 812 şi urm. C.. C. (Laurent. XV. 17. urm.
Mourlon. II. 965.)
2% Ea

trebue

a
să fi acceptată de toți descendenţii capabili prin

însuși actul de donaţiune, sau prin un act autentic posterior *) (Art.
Laurent. XV. 104. C. Agen. D. P. 48. 2..17.—lIn părerea acelora
care consideră. moştenirea ca, ab intestat, împărțeala va fi din contra,
validă şi nepoţii vor representa pe tatăl lor, luând partea atribuită
lui prin testamentul bunicului lor. Demolombe. XXIII. 110. Mourlon. .
IL. 968. Aubry et Rau, VI. p, 227, teest și nota 7. Arntz. Il. 2260. Troplong.

IV.

2320,

2321.

Genty. No. 30 ete.—Comp.
după

Dreptul dea accepta donațiunea prin

care nepoţii

- tentică,

Dreptul ascendentului

trebue

dat altuia
spre a împărţi. averea.

Controversă.

de

Santerre.

IV.

243

și Bertauld, op. cit, p. 115,

testatorului

nu

vor lua lotul cuvenit

bis, IX.

No. 147,
tatălui lor

_prin representație, ci în virtutea unei substituțtiuni vulgare tacite,
„ceea ce este inadmisibil. .
DE
o]
2) In acest din.urmă caz, împărțeala
nu'și va produce efectele sale
de cât din diua în care actul de acceptare s'a comunicat ascen- dentului dăruitor. (Art. 814 $ 2.) Cas. Fr. D. P.56. 1. 409.— Această
comunicare se face prin portărei. C. laşi. Dreptul pe 1882, No. 18.
-:
Descendentul major poate să accepteze “ donațiunea sau singur
sau prin un mandatar, însă învestit cu o procură specială și au-

mandatar.

de a da man-

Colmet

pentru

că, în ori ce caz, acceptarea trebue să fi€ autentică.

(Art. 933 fr. eliminat la noi ca de prisos, de vreme ce dreptul de
a îi representat prin mandatară resultă în de ajuns din Art. 1532
“urm. (Comp. Art. 1536, 1781, 1788.) Vedi în sens că mandatul
să fie autentic,

Tribun.

și Curtea.

[lfov. Dreptul

pe

1887.

No. 21 și 31.—Contră: 0. Bucureşti. Dreptul pe 1887, No. 52.
Naşte îusă întrebarea dacă ascendentul capabil de a dispune
“ poate sau nu să împărțească averea sa prin un mandatar? Respunsul la această întrebare nu poate să fie de cât afirmativ, pentru
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655

814), ear în privinţa acelor incapabili, de cătră aceleaşi persoane
şi în aceleaşi forme, ca și pentru donaţiunile ordinare, făcându-se

) (Art. 8314 urm.)

în act menţiune espresă despre această acceptare.

“Ascendentul care face împărțeala nu poate însă so accepte
în numele copilului seu minor, căci el fiind dăruitor nu poate îiîn re sua auctor

Nemo

act ca primitor al darului.

în acelaşi

gura

esse potest. In lipsă deci de alt ascendent care- să primească donațiunea în numele minorului, i se va rendui un epitrop ad-hoc. 2)
30 Pentru ca asemenea împărțeală să fie. validă, ascendenţii
trebue

să fie capabili

prin

de a dispune

acte

vii, ear des-

între

Capacitatea
ascendenților i a
descendenţilor.

cendenţii capabili de a primi o donaţiune. (Art. 806, 808.) Minorii şi interdişii nu vor putea deci să proceadă la asemenea împărţeală, pentru că ci sunt incapabili de a dispune titulo gratuito.*)
|
|
(Art. 454, 806.)
Art. 13, 16
la munca sil- Cod.
osândiţi
acei
pentru
esistă
itate
incapac
Penal.
Aceeași
|
nică

lor, căci acești osândiți sunt

pedepsei

şi la reclusiune în timpul

ineapabili, în timpul esecutărei pedepsei, de a-și administra averea
“şi de a dispune de dânsa prin acte între vii. (Art. 13 şi 16 C. Pen.)
„Cât pentru femeea măritată, ea va putea să facă asemene
împărțeală în privinţa averei sale parafernale, însă numai cu autocă, pe de o parte, legiuitorul admite
(Ant. 1536), ear pe de alta, pentru
împărți averea sa, nu esteo abdicare a
cendentului, ci din contra esercitarea
33.

Genty.

Partage d'ascendant, p. 196.—Coutră. Demolombe. XXIII.

90 bis, V.—Remâne

însă bine înțeles că mandatul va trebui să fie

autentic și special. Laurent. loco

reşti. Dreptul
„5

XV.

Laurent.

înstrăinarea prin mandatari
că a da mandat altuia de a
dreptului conferit de lege asacestui drept. Laurent. XV.

cit.—Contră.

1887, No. 52.

19.

urm.

Demolombe.

Curtea din Bucu-

_

XXIII.

10 urm.

Mourlon.

IL.

965.—Din împrejurarea că ascendentul a înțeles să facă, cu titlul
de împărţeală, o donaţiune colectivă, indivisibilă în unitatea sa, ear
nu mai multe donațiuni individuale şi isolate, resultă că donațiunea nu va fi perfectă de câtîn urma acceptărei tuturor descendenfie prin sine, fie prin mandatarii lor legali sau convenţionali,
ţilor,
“

aşa

A

în cât vefusul din partea

donaţiunea o împedecă

unuia

din descendenți

de

a accepta

de a'și produce -efectele sale chiar în pri-

vința, acelora care ar fi acceptat-o.

Demolombe. Laurent.: loco cit.

Comp. Curtea din Bastia. D. P. 54. .2. 216.—Contră. Ancelot, asupra Imi Grenier. Donations. III. 395, nota a. aa
2) Laurent. XV. 21. Duranton. IX. 623. Vegi şi supră,p. 651.—Contră,
Curtea Nimes. D. P. 48. 2. 102.—Tatăl însă va putea să accepte
în numele minorului donațiunea. făcută de mamă și mama pe acea
făcută” de tată. Laurent. loco cit. Demolombe. XXIII. 37. Comp. D.
P. 50.

2. 10. D. P. 61.2.

94.

D.P.56.2.91.D.

P. 78. 2. 54.—

Faptul că acceptarea în numele minorului mar fi fost regulată nu
poatefi opus acestui din urmă. (Art, 815, 952.) Curtea din Lyon.
D. P.78.

2; 33,

34.—Contră.

Cas. Fr. D. P. 5.1.

282.

2 Laurent. XV. 34. Demolombe. XXIII. 19, 29. Mousrlon. Il. 965.

Femeea

măritată.

.
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risarea barbatului,

fie tacită sau espresă

(Art.

199,

1985) sau a

justiţiei. (Laurent. XV. 34.)
Imobile doIn cât priveşte însă averea imobiliară constituită zestre, fe"meea nu va putea să facă împărţeala între
casurile escepționale prevădute de Art. 1248

copii sei de „cât în
şi 1250, şi pentru

ca asemene împărţeală a averei dotale să fie validă, să cere ca
toți copii, ear nu numai unii din ei, să se găsească în casul dea

fi căpătuiţi. 1)

Impărțeală
conjunetivă.
”

Irevoeahilifate

4* Tatăl și mama pot amesteca averele lor la un loc şiale

.

o...

.
.
.
distribui descendenților
prin unul şi acelaşi 7 act, ceea ce înA drept
se numește 0 împărțeală conjunctivă, ?) pe când Art. 857 se opune ca tatăl și mama să poată face o împărțeală testamentară
prin acelaşi act. (Vedi supră, p. 651.)

5” Impărțeala sevârşită prin acte între vii transmite descen-

apăr denţilor

în mod

irevocabil 5

(Art,

801) proprietatea bunurilor îm-

1) Laurent, XV, 42. Bertauld. Op. cit. 165. Demolombe. XXIII. 73. Comp.

şi Cas, Fr. D. P. 64. 1. 209. D. P. 58. 2. 106.—Femeea ar putea

9
=—

însă să împartă prin testament chiar averea sa dotală și fără nici
o autorisare (Art. 208), pentru că testamentul n'are să'şi producă
efectele sale de cât la moartea ei. (Art. 802.) Bertauld. Op. cit. 166.
Laurent. XV. 48. Demolombe. XXIII. 80. Duranton. IX. 622. Colmet
de Santere. IV. 244. Aubry et Rau. VI. $ 731, 739, p. 224.
*) Marecad6. IV. 264. Arntz. II. 2256. Demolombe, XXIII 125. Laurent. XV. 40, 71. Aubry et Rau. VI. $ 733, ad initio.
Impărțeala făcută prin acte între vii este însă revocabilă pentru ne-

„Casuri în

țeala eu

denţilor este
revocabilă,
Art. 892-834.

îndeplinirea condițiunilor și a sarcinelor sub care ea s'a făcut, pen-

tru ingratitudine din partea descendenților (Art. 829—834), şi
chiar pentru survenirea a unui alt copil, căci acest copil nefiind
cuprins în împărțeală, ea este nulă după Art. 797. (Comp. D. P. 53.
2, 185.D.P. 78. 2.65.) Laurent. XV. 74. Bertauld. Op.eit. 57. Demolombe. XXIII. 125. Aubry et Rau. VI. $ 728. p, 217.—ln acest
din urmă caz, nulitatea este absolută şi poate fi propusă nu nu-

mai de descendentul care a survenit în urma

sevârșirei

împărţe-

Efectele regioeaiunei,

lei, dar și de ceilalți descendenți care luase parte la acea împărţeală. C. Rouen. D. P. 77. 5. 320.—Contrâ. C. Caen. D. P.53.
2. 185.—Nulitatea împărţelei pentru survenire de copii posteriori
nu se întinde însă la disposiţiile străine cuprinse în împărțeală,
bună oară la liberalitatea făcută în folosul unora din descendenţi.
Curtea din Bordeaux. D. P, 54. 5. 258.
Efectul acestei revocaţiuni se va mărgini numai la lotul descendentului care a fost ingrat sau care n'a îndeplinit sarciuele cu care

Soarta revo-

să lovească de cât. pe donatarul culpabil. Donaţiunea se va esecuta
deci în timpul vieţei dăruitorului în folosul descendenților în privinţa cărora ea n'a fost revocată. Bertauld. Op cit. 58, 59.-- Con-

a fost grevat, pentru

cărei parțiale în urma
torului.
Controversă.

morţei dărui-

îră. Larombitre. Oblig.

că revocaţiunea

este o pedeapsă care nu poate

IL. Ant. 1184, N. 35.

Care va fi: însă, în urma morţei dăruitorului, soarta donaţiunei
a
Due
y
,
când unul din descendenți a va fi Y esclus? Nici
o dificultate nu se
presintă în caz când revocarea sau anularea donațiunei a fost toA

" DESPRE SUCCESIUNE —Art, 795.

părțite din momentul acceptaţiunei donaţiunei de cătră toţi donatarii (Art. 814) şi aceștia pot, de îndată ce au acceptat, -să
ceară predarea bunurilor împărţite, afară de casul când dăruitorul Şi a reservat anume usufructul (Demolombe. XXIII. 125.
Arntz. Il. 2356), de unde resultă: a) că ascendentul nu este în
princip responsabil cătră descendenţii sei de evicţiunea lucrurilor
dăruite (Art. 828) 1); b) descendenţii
pot opune donaţiunea celor de
al treile şi creditorilor dăruitorului, dacă ei au avut grija de a

o transcrie (Art. 818, 1801,

1802 C. C. 722, 7283 Pr. Civ.),re-

mănând însă acestor creditori dreptul de a dărima donaţiunea ca
frauduloasă prin acţiunea pauliană ?) (Art. 975); c) în caz de a
muri unul din descendenți înaintea, ascendentului dăruitor, partea
sa din bunurile dăruite nu va creşte partea celorlalți comoştenitori, ci va trece la însuși moștenitorii sei, dacă dăruitorul n'a stipulat dreptul de reîntoarcere, conform Art. 825. (Arntz. II. 2256.)
6” Impărţeala care cuprinde obiecte mobile, pentru a fi va-

Art,
818

897,
urm.

tală, adecă a fost admisă în contra tuturor descendenților. Când
însă anularea sau revocarea donaţiunei a fost parţială, cestiunea

este viu controversată. După unii, împărţeala ar fi nulă
Art. 797, pentru că ea mar cuprinde, în asemenea caz,

copiii în viaţă la deschiderea

moștenire.

conform
pe toţi

Demolombe. XXIII. 141.

Râquier. 83, în fine. Com. C. Bordeaux şi Besancon. D. P. 72. 2.
177. D. P. 81. 2. 15.—După alţii însă, desființarea donaţiunei prin
revocarea pronunțată contra unuia din descendeţi, mar fi absolută, ci numai

relativă,

de unde

s'a dedus

că

descendenţii

în

pri-

vința cărora donaţiunea n'ar fi revocată ar fi în drept a provoca
o nouă împărțeală sau a cere esecutarea împărțelei făcută de ascendent, cu îndațorire,

în acest

din urmă

caz, de a permite

comoș-

tenitorului lor de a lua din masa, succesiunei bunurile care le fusese atribuite -de ascendent. Genty. Partage d'ascendant. p. 281,
282. Aubry et Rau, ediţia IV. Tom, VIII. $ 733, pag. 27, 28, tecst
şi nota-4. Curtea din Douai. D. P. 80. 2. 123. Vedi asupra acestei

controverse și Bertauld. Op cit. IL. 60 urm.

|

') Art. 828, care pune în princip că dăruitorul nu este responsabil de
evicțiune, arătând casurile în care el datorește această garanție, nu
esistă în codul francez, ci este reprodus după Art. 1077 din codul
Italian. Cu toate aceste, soluția formal consacrată prin tecstul nostru este admisă și în Francia, după principiile generale. Veţi Arntz.
Il. 1886, 2256. Demolombe. XXIII. 127. Duranton. VIIL 525 urm.
Laurent. XII. 387 urm. Bertauld. Op. cit. 67. Colmet de Santerre.
IV. 243 bis 1V.
.
2) Până la transcrierea donaţiunei, creditorii ascendentului pot deci
să urmărească imobilele împărţite, pentru că ei fiind cei de al treilea,

averea este încă în patrimoniul debitorului
lor, cât timp actul de înstrăinare nu le este oposabil, adecă cât timp el n'a fost transcris. In
urma transcripțiunei

însă, ei nu mai au de cât acțiunea pauliană, dacă

dlonaţiunea a fost făcută în frauda drepturilor lor. (Art. 975.) Laurent.
XV. 79. Arntz. IL. 2256. Colmet de Santerre. IV. 243 bis VI.
In cât priveşte însă creditorii descendenților donatari, ei au asupra
42

Art. 828.
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lidă, trebue a fi însoţită de un act estimativ semnat de dăruito
r
şi donatati (Art. 827), ear acea care cuprinde imobile trebue
să
fie transcrisă (Art. 818 urm. 1801, 1802 C. C. 722, 723
Pr.
Civ), căcă în privinţa celor de al treile, împărţeala este o donaţiu
ne,
adecă un act translativ de proprietate. (Vedi p. 657, test și
n. 2.)
7* Impărţeala făcută prin acte între vii nu poate să cuprind
ă
de cât bunurile presente ale ascendentulai ?) (Art. 795 $
şi 821),

pe

când acea

făcută

prin

testament

rile viitoare. (Vegi, spră, p. 652.)
8* Impărţeala făcută prin acte

poate

să

cuprindă

între vii nu

şi bunu-

poate avea loc

sub o condiţiune caresă atârne numai de voința dăruitorului (Art.

322), căci aceasta ar fi o condiţie potestativă care anuleaz
ă contractul. *) (Art, 1010.) Ascendentul dăruitor poate însă să stipule
ze

dreptul de reîntoarcere, pentru

casul când

descendenţii ar muri

înaintea lui. (Art. 825.)
9* Ascendentul nu poate să cuprindă în împărţeală de cât
bunurile care'i aparțin, căci nimene nu poate să dispue de
lucrul al-

Art.

821,

Io
—

Deosebire

de la codul
francez,

bunurilor dăruite aceleași drepturi pe care le au în privinţa
celorlalte bunuri care fac parte din patrimoniul debitorului
lor.
') Donaţiunea de bunuri viitoare nu este nulă în legea
noastră
în codul francez (Art. 943), ci mumai revocabilă, după tecstul , ca
nostru
(Art. 821), de unde resultă că asemene donațiune va
fi validă, la
n0i, dacă ascendentul dăruitor nu va esercita acțiunea în
revocare.
Nu se poate deci susţine la noi, după cum s'a susţinut în
Francia
de Genty (p. 132, 133), că întreaga împărțeală va fi nulă,
dacă
ea
cuprinde bunuri presente și viitoare. Ea este validă pentru
bunurile presente şi revocabilă pentru bunurile viitoare. Comp.
Laurent.
XV. 37. Demolombe. XXIII. 16, 67. Duranton. IX.
633.
Mourlon. Il. 965.—Impărțeala ascendenților poate însă
fi făcută pur
Și Simplu sau cu termen, sau sub o condițiune, fie suspens
ivă, fie

resolutorie, după cum este acea prevădută

de Art. 825.

donațiunea

nu un act,

De asemenea, ascendentul poate să'și reserve usufructul în
totul sau în
parte a bunurilor dăruite, să impue donatarilor plata
datoriilor
sale actuale, adecă anterioare donațiunei (Art. 823) (C.
Lyon și Cas.
Fr. D. P. 67. 2. 154.D.P.78.1. 149), să stipuleze
o rentă, sau
0 pensiune viageră pentu dânsul sau în folosul unui
al treile,
însă bine înţăles toate aceste cu consimțământul donatar
ilor, căci
este

un contract

(Art.

942), ear

impropriu se esprimă Art. 801. (Comp. Art. 814.) Comp. după cum
Laurent.
XV. 32. Demolombe. XXIII. 59 urm.
Se poate întâmpla ca sarcinele impuse descendenților
mari de cât folosul adus prin împărțeală. In asemenea să fie mai
caz, war
mai fi vorbă de o liberalitate, după cum trebue să
fie împărţeala

ascendenților, ci de un act cu titlul Oneros, căruia
i se vor aplica
regulele dreptului comun. Judecătorii vor decide,
în suveranitatea

lor de apreciare, dacă actul intervenit între ascende
nt şi descendenţii sei este o împărţeală, sau un contract cu titlu
oneros. Laurent. XV. 32. Cas. Fr. D. P. 67. 1. 274.
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tuia, *)
tul, pe
proveni
tară. ?)
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Astfel, ar fi nulă în princip împărţeala în care ascendenlângă Dunurile sale proprii, ar cuprinde şi acele care ar
de la soțul seu mort înainte şi de la copiii sei donaDar, dacă ascendentul nu poate în princip, să cuprindă

în împărțeala

anticipată a averei

sale

de

cât

bunurile

sale

pro-

prii, nimic nu se opune ca toți copiii majoră şi capabili să consimtă ca bunurile mamei severșită din viaţă să fie cuprinse înta”o
singură

masă

cu acele

ale tatălui lor dărnitor.

3) Ascendentul

putea de asemenea, după unii, să cuprindă în împărţeala
între toţi copii sei bunurile ce el ar fi dat înainte
unuia
port,

din
căci

ar

făcută
numai

acei copii, dacă donatărul mar fi fost scutit de ralipsa unei asemene clause implică
condiţiunea vir-

tuală ca el să raporteze la masa succesiunei bunurile dăruite, la
caz când ar primi moștenirea ascendentului dăruitor. ?)

Am vădut că, în privința

împărțelei făcută prin

testament, Pata dato-

descendenţii împărțiți plătesc datoriile aşcendentului în calitatea Controversă.
lor de legatari universali sau cu titlu universal. (Vedi sapră, p.
653.) Ce trebue să decidem în privința împărţelei făcută prin acte
între vi! ? Donatarii de bunuri presente fiind nişte succesori cu titlu
particular, chiar când donaţiunea ar prevedea că dăruitorul a dat
') Demolombe XXIII.

74.—Dacă

ascendentul a împărțit însă un lucru Donaţiunea

străin, descendentul care a primit acest lucru, îl va prescrie chiar St a
prin

preseripția

de

10 sau 20 de ani (Art.

1890,

1895 urm),

căci,

a preserie

deși descendenții sunt în același timp și donatari şi copărtaşi, to- prin 10 sau
tuși, față cu cei de al treile, el nu pot fi consideraţi de cât ca do. 20 de ani.

natari.

Demolombe.

Impărțeala

XXIII. 136. Laurent. XV. 73. Genty. p. 269.

testamentară

nu este din contra pentru copărtaşii le-

Inpărţeal

gatari universall sau cu titlul universali un titlu sau o causă justă vestamentară
pentru

a prescrie prin

10 sau

20 de ani. Bertauld. Op. cit. p.115, untitu just

146. Demolombe. XXIII. 117.
pentru a pre*) Cas. Fr. D. P. 60, 1. 498. Vegi şi Râpert. Dalloz. Supplâment. Tom. scrie prin 10

V. Dispositions entre vifs. 1119.
sau-20 deani,
5) Curtea din Montpellier și Riom. D. P. 71. 2. 259. D. P. 90. 2. 330.
Comp. şi Curtea din Paris, decisia din 1886, citată în suplementul
lui Dalloz. Tom. V, 1119, nota 1.
*) Demolombe.

XXIII.

75 urm.—Contră.

părerea lui Demolombe

Arntz. IL.

2254,

după

care

ar fi incompatibilă cu principiul irevocabi-

lităţei donațiunilor. După acest din urmă autor, bunurile date vor fi

cuprinse prin calcul în masa generală pentru a se determina cotitatea
disponibilă (Art. 809), însă dăruitorul însuşi nu poate să le eie de
la descendent pentru a le pune în masă și ale atribui altora.
Ascendentul n'ar putea însă să cuprindă în împărțeala sa bunurile
ce el ar fi dat unui singur descendent cu dispensă espresă de raport
(Art. 846), căci aceasta ar însemna a desființa dreptul ceel a trans-

mis

descendentului prin donaţiunea ce i-a făcut. Demolombe, XXIII.

76. Arntz. Il. 2254.—Bunurile dăruite nu pot de asemenea să facă
obiectul împărțelei, dacă descendentul donatar renunță la moştenirea, dăruitorului. (Art. 752.) Arntz. II, loco cit.
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(Comp. Art. 934.)
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presente

sau o parte

795.

din această univer-

îm princip supuși la plata datoriilor, pentru că
nu sunt nici o dată supuşi acestei obligaţiuni.
Creditoril vor putea însă ataca împărțeala conform
prin acţiunea pauliană sau revocatorie.!) (A. 975.)

Dar, dacă împărţeala prin acte

între vii nu atrage

pentru

impusă de descendenţi obligația de a plăti de drept datoriile ascendentului
ascenilent dăruitor, nu mai încape nici o îndoeală că ascendentul poate să
_țime.
impue această obligaţie descendenților, bine înţăles, numai pentru

A. 828. datoriile esistente în momentul donaţiunei, nu însă și pentru acele
viitoare. (Art. 323.) In asemene caz, deci, descendenţii nu vor plăti

ppeosebire

de cât datoriile care vor avea o dată certă anierioară donaţiunei. 2)

francez în Par

Aceeași soluție ar fi aplicabilă la noi, chiar dacă ascendentul

fi impus

prin

convenţiune descendenților

plata

datoriilor sale

pina de actuale, în caz când el ar fi dăruit nu numai bunurile sale prebannri vii- sente, dar și acele viitoare, ceea. ce este cu putință la noi, penfoare, Art. tru că deși Art. 795 $ 2 prevede că împărţeala făcută între vii
„ma poate avea de obiect de cât bunurile presente, totuşi, după
Art.

821, donaţiunea

cia (943

bunurilor

viitoare

nu. este. nulă, ca în Fran-

fr.), ci numai vevocabilă, de unde

resultă

că, dacă as-

cendentul nu va esercita acţiunea în revocare, donatarul de toate

bunurile presente şi „viitoare va plăti datoriile actuale, titlul seu
fiindîn asemene caz universal. (Comp. Art. 934.) (Comp. Laurent.

Moartea dos-

XV. 75. Veţi și supră, p. 658, nota 1.)

In caz de a muri unul din descendenţii donatari înaintea as-

donatar îna- Cendentului, bunurile
AR a el a stipulat dreptul

cest drept n'a
dentul severșit
caz, împărțeala
poate dice că

dăruite se vor reîntoarce la ascendent, dacă
de reîntoarcere conform Art. 825. Dacă a-

fost stipulat, trebue să distingem: 1” sau descendin viață a lăsat și el descendenţi, și, în asemene
nu va fi nulă conform Art. 197, pentru că nu se
nepoții ascendentului dăruitor au remas necuprinşi

1) Laurent, XV. 75 şi XIL. 399 urm. Demolombe. XXIII. 128, 130
Arntz. Il. 1890, 1891, 2257. Toulier D. III. (partea 1.) 817, 818.
Aubry et Rau. VL. $ 733, p. 230, tecst şi nota 6. Colmet de
Santerre1V.
. 243 bis V. C. Bordeaux. D. P. 59. 2. 182. Vedi şiD.
P. 71. 1. 278. D. P. 73. 2. 111 şi nota acolo.—Contră. Marcade.

3
=

IV.

265. Grenier.

Donations.

L. 395. Troplong

(IV.

2310)

care

se

contradice singur cu cele spuse în Tom. ÎMI, 1214, 1215. Saintespăs
Lescot. Donations. IV. 1817 urm. C. Nimes. D. P. 56. 2. 220.—In
fine, după alţii, obligaţia de a plăti datoriile pentru descendenţi
nu va esista de cât atunci când donaţiunea va fi făcută cu titlul
| universal (per modum universitatis). Duranton. IX. 630. Mourlon.
„966.
Arntz. II. 1891 şi 2257. Aubry et Rau. VI. $ 733, p. 231, nota
6, în fine. Duranton.

IX. 629. Laurent.

XV.

76.

Comp. D. P. 67. 2.

154. D. P. 78, 1. 149. Vedi şi supră, p. 658, nota 2.
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ASCENDENȚILOR.

în acea împărţeală, de vreme ce tatăl lor a primit partea lui care
a trecut la ei, ca representanţii lui.) (Art. 664, 755.) 2 Sau
descendentul mort înaintea ascendentului n'a lăsat descendenţi, şi,
în asemene caz, bunurile primite de la ascendentul seu vor trece,
dimpreună

cu tot patrimoniul

lui, la moștenitorii

sei, legitimă saii

.
- testameniară, pentru că donatorul este proprietar irevocabil. 2)
desMoartea
tesînaintea,
fimurit
ar
descendentul
care
în
casul
pentru
Cât
cendentului
y
A
A

Ri

sau

tatorului, lăsând

descendenți,

veqi supră,

p. 653.

inaintea testatorului.

împărțelelor făcute prin donaţiune sau testament.

Iifecte comune
vădut

Am

nelăsând

că împărțeala

ascendenţilor

produce

efectele

par-

ticulare ale donaţiunei sau ale testamentului, după cum ea a fost
făcută sub formă de donaţiune sau de testament. Pe lângă aceste
efecte particulare, împărţeala ascendenţilor, fie ea făcută sub ori
_ce formă, mai produce încă efectele generale ale împărţelei, de
unde resultă, următoarele consecinţi:
1% Art, 786 este aplicabil la aceste împărţeli, chiar când ele au Aplicarea
fost făcute sub formă de donaţiune, şi fie care din descendenţi controversă.
este presupus că a moştenit singur și imediat toate bunurile care
compun partea sa, și că ma fost nici o dată proprietar pe cele-

lalte bunuri ale succesiunei. 5

9
alţii în
pentru
se vede

Descendenții sunt reciproc obligaţi a se garanta unii pe Aplicarea
urma turburărilor şi evicţiunilor, conform art. 787 urm., Controversă.
că această obligaţie se aplică la ori ce împărțeală, deşi ea
statorniciţă la titlul moștenirelor ab intestat. $)

:) Demolombe.. XXIII. 147, 163. Laurent. XV. 103. Duranton. IX. 641.
Aubry et Rau. VI. $ 732, p. 227. Troplong. 1V. 2320, 2321. Mourlon.
II, 968. Colmet de Santerre. IV. 246, bis Il.
:) Laurent. XV. 77. Demolombe. XXIII. 146. Colmet de Santerre. IV.
243 bis IV. Mourlon. II. 968. Troplong. IV.2318. D.P. 51. 2. 25.
3) Laurent.

XV.

82, 86 urm.

Arntz.

JI. 2261.

Colmet de Santerre. IV.

242 și 243 bis XV. 0. Caen şi Cas, Fr. D. P. 70. 5. 262. D.7.

60. 1. 499. Vedi și supră, p.614, nota 4.—Veqi însă Genty (p. 218
urm.) şi Demolombe (XXIII. 118, 122) care admit aplicarea, Art,
- 786 numai la împărţeala făcută prin testament, nu însă şi la acea”
făcută prin donaţiune, pentru că, în acest din urmă caz, donaţiunea
nu va, fi validă ca împărţeală de cât la moartea dăruitorului. Nulla
est viventis hereditas. Laurent (86 urm.) combate însă cu un lucs
de argumentaţie acest sistem, dovedind cu prisosință că interpretul
nu poate să refuse de a admite ceea ce legea permite și sancţionează prin 0 disposiţie formală, după cum este în specie, unde legiuitorul, prin o ficţiune, pentru motive de moralitate şi de economie

rurală (vei

supră, p. 646) presupune moștenirea, ascendentului

deschisă, împuternicindu'l a împărţi între descendenţi averea sa în
timpul vieței sale.

*) Laurent. XV, 85, 87. Boileux. IV. p. 237. Colmet de Santerre. IV. 243

bis XIV. Arntz. IL. 2261. Aubry et Rau. VI. $ 733, p. 231. Duran-

-
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Rea
3 Fie care din descendenţi are un privilegiii asupra loturilor
Art. 1737 $ scelorlalți pentru garanţia împărțelei făcută între ei şi a sumelor
:
căi Al:, cu care unul ar fi remas dator cătră altul în basa Art. 742.
»)
(Art. 1737 $ 3 şi 1741.)
Trebue însă să observăm că, la caz când împărţeala are loc
prin testament, termenul de 60 de dile acordat de Art. 1741 pentru conservarea acestui privilegii va curge de la data încetărei
din viaţă a ascendentului, fiind că numai de atunci împărţeala
își produce efectele sale. *) (Art. 802.)
4* Impărţeala ascendenţilor nu poate fi desființată pentru
causă de evicţiune, (Comp. Art. 828.) (Arntz. II. 2261, în fine.)

Art. nu736 suntşi

741

5” Ascendentul care îşi împarte averea sa fie prin donațiune sau

aplicabile la testament

nu este obligat

impărțeala care, la formarea
ascendenților.
Controversă, câtre parte,

a

se conforma

și compunerea

pe cât se

poate,

Art.

736

şi 741,

după

loturilor, trebue să se deie în fie

aceeași cantitate

de mobile, de drep-

turi sau de creanţe de aceeaşi natură şi valoare, fiind că scopul
acestei împărțeli este tocmai ca bunurile să se distribue după aptitudinele şi trebuinţele fie căruia din descendenţi.3) (V. supră, p. 646.)
ton. IX. 633. Demolombe. XXIII. 115, 134. Chabot. Art. 884. No.9.
Comp. și Cas. Fr. D. P. 56. 1. 356 (soluție implicită.) Este însă
de observat că această decisie a mers prea departe, validând o
stipulațiune de negaranţie care în specie nu era espresă, după cum

prescrie Art. 787

$ 2.—Contră.

Genty, p. 247 urm., după

care

des-

cendentul donatar n'ar putea să esercite acțiunea în garanţie contra
copărtașilor sei, cât timp trăește ascendentul dăruitor, pentră că

un donatar n'are acţiunea în garanţie și descendentul remâne do-

vatar pănă la moartea aseendentului.
1) Armtz. IL 2261. Demolombe. XXIII. 116, 134. Colmet de Santerre.
IV. 243 bis XIV. Boileux. IV. p. 237. Aubry et Rau. VI. $ 733. p.
231. Grenier, „Donations. L. 403 şi Hypoteques. IL. 407. 'Troplong.
Huypoth. ]. 315. Laurent XV. 83, 87. Comp. C. Montpellier. D. P.
47. 2. 158, D. P. 53.2. 204.—Contră. Genty, loco ciţ, câre refusă
privilegiul descendeutului donatar, cât timp trăește dăruitorul, pen-

tru că el nu devine moștenitor de cât la moartea

ascendentului,

Descendenții n'au însă acţiunea în anulare spre a desființa împărțeala pentru neesecutarea, obligaţiunelor contractate de descenden
tul

care ar fi remas dator, în basa Art, 742, cu o sultă, adecă cu
o
sumă de bani, în scop de a compensa loturile mai mici. Laurent,
XV. 84, 86. Demol. XXIII. 114, 137, Aubry et Rau. VI. $ 733. p.231.
*) Argument din Art. 1743. Demolombe. XXIII. 116. Troplong. Hypoth,
I. 315. Grenier. Donations. IL. 407. P. Pont. Privil, et haypoth.
|.
294. Coimet de Santerre. IV. 243 bis XVI. Lyon Caen, în tesa
sa
sustitată.—
Veţi însă Bertaudop,
, cit. 142, după care termenul n'ar
începe

a curge

de cât din

diua

acceptărei

testamentului

sau

din

giua de când s'a cerut predarea legatului.— Dacă împărţeala
s'a fă-

cut prin acte între vii, tevmenul

de

60 de dile va curge

de la ac-

ceptarea donațiunei, Troplong. P. Pont. loco suprâcit.
3) Laurent. XV. 60. Requier. 144 urm. Demangeat. Revue Pratique,
Tom. 25 (Anul 1868) p. 302. C. Agen. D. P.67.2. 17, Aceeași
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- DESPRE

Ascendentul poate deci, mai ales în legislaţiunea noastră şi
in acea Italiană, unde avem Art. 743 $ 2, care nu csistă în code atribuţiune. 5) 'Tot în acest sens

dul francez, să facă o împărțeală

este curmată controversa prin Art. 1006 din Ante-proiectul de
revisuire a codului Belgian, elaborat de Laurent.
Causele cure pot uduce nulitatea împărțelei ascendenților.
Art. 197.—Este

nulă 2) împărţeală în care nu s'a cuprins toți co-

soluţie era admisă și la Romani. Vedi Nov. 18. Cap. 7; Nov. 107.
Cap. 3. Nov. 115. Cap. 5.—Instit. $ 6, Lib. 2. Tit. 18.—L. 20 $3.
Dig. Lib. 10 Tit. 2.— Contră. Demolombe. XXIII. 199 urm. 201.
Aubry et Rau. VI. $ 730, 731, ab înitio, tecst şi nota 1. Troplong.

II. p.
IV. 2304. Vazeille, asupra Art. 1079, No. 9. Massâ-Verge.
dența
jurispru
și
pronunță
se
sens
acest
în
Tot
4.
nota
311,
310,

franceză. Citez numai decisiile cele mai recente. Vedi în acest sens:

D.P.
D.P.12. 1.94. D.P.74.5. 366. D.P.75. 1.278. D. p.78. 2.34.
tul
83. 1. 70. D. P. 84. 2. SI. In acest din urmă sistem, ascenden

tes“ar fi obligat a se conforma Art, 736 şi 741, fie în împărțelele însă
tamentare,

fie în acele făcute prin acte între vii, cu restricţia

că ascendentul se va putea sustrage de la această regulă când ea
ar avea de consecință depreciarea imobilelor prin înbucătăţirea lor
peste măsură (Art. 741 $ 2), şi când imobilele nu s'ar putea, uşor
împărţi. (Comp. Art. 736 $ 2 și 1388.) Comp. Demolombe. XXIII.
203,

204.

Aubry

et Rau.

VI. loco cit. teest şi nota 2. Merlin. Repsrt,.

Partage dascendant. No. 12. Toullier D. II. (partea, 1) 806. Grenier.
Donations. |. 399. Vegi şi D.P. 72. 1. 94. D. P.74. 1.432, D. P.75.
1. 366. D. P. 77.1

34şi

lil. D.P.78.2.

|. 449,

D.P. 90.2 330. In acest sistem, instanțele de fond

D.P.

88. 2. 125.

apreciează în mod

suveran dacă bunurile puteau sau nu să se împartă uşor în natură.
a
D. P. 69. 1. 333. D.P. 75. [.278.D. P. 17. 1. 171.—dIn fine,

treia opinie restrânge aplicaţiunea
părțele testamentare, susținând

Art. 736

şi 741 numai

la îm-

că împărţeala, făcută prin acte între

vii mar putea, fi anulată pentru violarea acestor tecste, sub cuvânt
că acceptarea donaţiunei din partea donatarilor ar face ca ori ce
obiecțiune în contra compunerei loturilor să nu mai poată fi primită. Vegi Arntz. II. 2255. Colmet de Santerre. IV. 243 bis. XVII
şi XVIII. Han. Revue Pratique. Tom. V (anul 1858) p. 166 şi
“om. VIII (anul 1859) p. 356. Duranton. IX. 658. Această distincțiune, condamnată implicit de jurisprudență (v. D. P. 47. 1 167.
D. P. 53.2. 92. D.P.

55.

1.81.

D.

P.-56.

1. 113), e combătută

cu succes de Laurent (XV. 61) şi de Demolombe (XXIII. 200. 201),
1) Comp. C. Montpellier. Gazeta Craiovei din 17 Martie 1891, No. 33.
pour Deosebire de
]
2) 'Tecstul corespunitător francez prevede că împărțeala este nulă
la e odul franle tout, ear acel Italian (1047) că ea este cu totul nulă (interacez
mente nulla), voind a dice că împărțeala este, în asemene caz, nul
cufost;
au
care
de drept sau fără ființă, chiar faţă cu descendenţii
prinşi în împărțeală. Vedi supră, p. 632, n, 2.—Cu toate aceste, după
Aubry et Rau (VL. $ 732, p. 228, nota 8), împărţeala, ar fi inesistentă numai faţă cu descendenţii necuprinşi în împărţeală; Cât penacel cuprinși în act, ea ar fi numai

unulabilă, distincţiune

resultă de nicăiri, Vegi Demolombe. XXIII.

care

nu

168. Laurent. XV. 94.
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797.

piii în viaţă la deschiderea moștenirei și descendenţii fiilor premuriț
i. 1)
Acţiunea de nulitate se poate esercita de toți eredii, fără distincţ
iune.

(Art. 654, 728 urm, 795, 808 C. C. Art. 1078 C. Fr)

Impărţeala făcută de un ascendent fie prin donaţiune, fie prin
testament (Colmet de Santerre. IV. 347 bis, VII) este nulă, dacă,
ea nu cuprinde pe toți copiii ?) în viaţă la deschiderea moștenirei, adecă pe toţi aceia care vor fi chiemaţi la moştenirea ascendentului, după cum se esprimă Art. 1047 din codul Italian, 3) şi
care vor primi această moștenire, precum și pe toți descendenţii fii-

lor morți mai înainte. *)

SIi)
%

|

Adecă morți înainte, după cum mai corect se esprimă Art. 665 şi 666.

Sub denumirea de copii, trebue să cuprindem atât pe copiii
legitimi (Art. 286 urm.) cât şi pe acei legitimați (Art. 306) și adoptivi, și chiar pe acei naturali faţă cu mama și. ascendenţii
de pe
„mamă, (Art. 652, 677, 678.) Vedi și supră, p. 646, nota 1
şi 648.
Prin copil în viață în momentul deschiderei moștenirei, trebue deci
să înțălegem copilul chiemat la moștenirea ab intestata ascende
ntului și care, prin

urmare,

trebue

să ijee parte la împărţeala

averei

lui. Laurent. XV. 99. Mourlon. II. 967, Arntz,. II, 2250. Maread
,
"IV. 268. Demolombe. XXIII. 160 urma. Comp. Curtea din Colmar.
D.
P. 67. 2. 42. Veţi şi supră, p. 648.
Copilul

conceput la moartea ascendentului, de și născut după moartea lui, se socotește în viață în momentul facerei împărţelei, şi
prin
urmare, trebue să fie cuprins în împărţeală, pentru că copilul zămislit
e presupus că esistă de câte ori interesele lui sunt în joc:
Infans
conceplus pro nolo habetur, quoties de ejus commodis agitur.
(Art.
654, 808.) Laurent, XV. 100. Demolombe. XXIII. 160. Aubry
et hau.
VI. $ 732, ab înitio. Troplong. Donations. IV. 2392. Comp.
Cur-

Copilul conceput Ia
moartea ascendentului
și născut în
urmă.

tea din Rouen.

Copilul necuprins în
împărțeală şi
„mort înaiutea,
ascendentului.
Renunţarea
sau escluderea de la
moştenire a
copilului uecuprins în
îm părţeală
nu

atrage

nulitatea
ei.

)

D. P.

77. 5. 320, No.

5,

Dacă însă copilul necuprins în împărţeală s'a severșit, din
viaţă
înaintea ascendentului, împărțeala va fi validă, pentru
că ea este
făcută, după cum cere Art. 797, între toți copiii esistenţi
în momentul deschiderei moştenirei. Laurent. Demolombe. Arntz,
Mourlon.
loco supră cit. Duranton. IX. 639, Aubry et Rau. VI. $
732,p.226.
Aceeași soluţiune ar fi admisibilă când descendentul omis
părțeală ar renunța la moștenire sau ar fi esclus ca nedemn. în îm.
Acest
copil esistă în adevăr la moartea ascendentului, însă el
e străin
de moştenire, pentru că moștenitorul renunțător se consider
ă ca
cum a fost nici o dată moștenitor (Art. 696), ear
acel nedemu se
găseşte eșclus dela moştenire în momentul deschiderei ei.
(Art. 655.)
Asemene descendenţi neluând nici o parte la împărţeala
care s'ar
face ab intestat n'au nevoe de a fi cuprinși în împărţea
la ascendenților, pentru că ei nu esistă în cât se atinge
de moștenire. Laurent. XV. 100. Demolombe. XXIII. 161. Marcade.
IV. 268. Arntz.
II. 2250. Duranton. IX. 638. Mourlon. II. 967. Colmet
de Santerre.
IV. 246 bis L. Aubry et Rau. VI. $ 732, ab initio, p.
226.
Impărţeala ascendentului va fi deci nulă, dacă ea nu cuprinde
pe
un descendent legitim sau legitimat a unui copil mort
înaintea ascendentului,

pentru că și acești nepoți sunt chiemați la moştenirea
ab intestai a bunicului lor. Aceeași soluție ar fi admisibi
lă în pri-
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Dacă ascendentul a prevădut în împărțeala sa pe toţi copiii
sei şi pe toţi descendenţii morţi mai înainte, fără însă a, da fie
căruia, ce i se cuvine, după vocaţiunea sa ereditară, descendentul
nedreptăţit va putea ataca împărţeala tot în basa Art. 197, pentru

că este de 'esenţa împărțelei ca divisiunea averei -de moștenire să
se facă în conformitatea drepturilor cuvenite fie cărui moştenitor. %

Impărţeala făcută prin testament, care mar cuprinde pe toți Deosebire

copiii sau descendenţii copiilor morţi mai înainte, este nulă la ţeala fiară
moartea ascendentului şi nu a putut produce nici o dată vre un pri esta
efect, pentru

că ea nu începe

descendentul

donatar

a'şi produce

efectele

sale

de câtla Ea

prin

moartea testatorului (Art. 802, 888 urm.), pe când asemene îm- donaţiune:
părţeală, făcută prin acte între vii își produce efectele sale în tim- proprietăţi
reofoet
firă
timp,
acest
în
drept,
în
pul vieţei dăruitorului, copilul omis nefiind
”
să atace împărțeala, căci copiii w'au nici un drept asupra averei
că
resultă
părinţilor lor, cât timp aceştia se află încă în viaţă, de unde
valid

a putut în mod

să înstrăineze

sau

să

ipotece bunurile dăruite, pentru că, în timpul vieţei ascendentului,
el era proprietar irevocabil.

Impărţeala

va fi însă nulă la moartea

dăruitorului, şi nulitatea numai de atunci va începe a'şi produce
efectele sale, însă fără efect retroactiv (resolutio fit ex nunc). Liată
deci încă un caz, în care proprietatea este revocată fără efect

retroactiv, *)
vinţa descendenților naturali a copilului mort mal înainte, față cu
mama şi cu ascendenții sei de pe mamă. (Art. 652, 677, 678.)
Legiuitorul,

după

cât vedem,

presupune

în Art.

797, casul când,

la facerea împărţelei, ascendentul avea un fiu mort care a lăsat
copil necuprinşi în împărţeală. Cât pentru casul când unul din copiil cuprinși în împărţeală s'ar- sevârși din viaţă înaintea ascendentului, lăsând copii, vedi supră, p. 653, 660, 661.
Ascendentul trebue să cuprindă în împărţeală și pe copilul seu Copilul adoptat:
adoptat. Aceasta este neîndoelnic, pentru că adoptatul moşteneşte
pe adoptător întocmai ca şi un copil legitim. (Art. 315.)
Ce trebue să decidem în caz când ascendentul n'ar fi cuprins Necuprindeîn împărţeală pe descendenţii adoptatului. Respund nu numai că Tea în im

“împărțeala va fi validă, dar că ea nu va putea să cuprindă pe a- aosiedenţicești

descendenţi,

pentru

că, după

părerea

noastră, descendenţii a- lor adopta-

doptatului nu moştenesc pe adoptător, înrudirea care se naşte din

tului.

adopțiune mârginindu-se numai între acel adoptat şi adoptatorul. Controversă.
Vedi supră, p. 648, nota 1, în fine și Tom. Î, partea Il, p. 349.—
Contră. Bertauld. op. cit. IL. 51, şi autoritățile citate în Tom. 1,

al lucrărei noastre,

loco at.

p. 349.

2) Demolombe. XXIII. 165.—In Francia însă, descendentul nedreptăţit
va ataca din contra împărțeala în basa Art. 798 pentru lesiune de
peste o pătrime, ceea ce la noi este inadmisibil, pentra că după
principiile legei noastre,

_

lesiunea

nu este o causă de anulare sau de

desființare a împărţelei. Comp. Durant, IX. 642. V. şi supră, p. 033.

2) Laurent.

XV.

96.

Comp.

şi Troplong.

.Donations.

Veni Art. 316, 755 şi 534 care fac aplicaţiunea

IV.

şi 2328.
2317

aceluiași princip.
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Trebue însă oare să deducem de aici că actul nul ca împărțeală va fi valid ca donaţiune ? Respunsul trebue să fie negativ
în Francia, unde împărțeala care nu cuprinde pe toţi descendenţii în viață la moartea, ascendentului este inesistentă, căci actul care
nu are nici o esistență legală nu poate să producă nici un efect.!)
La noi însă, cestiunea poate fi îndoelnică, dacă împărţeala
se consideră numai ca anulabilă, după cum vom vedea că este în
„realitate, pentru că nimic nu Sar opune ca actul anulabil ca împărțeală să” valoreze ca donaţiune. 2)
Persoanele
In caz de omisiune a unui copil în actul de împărţeală, ac-

taie

țiunea în nulitate poate fi esercitată de toţi descendenţii care au

p- omisiunea calitatea de moştenitori ai ascendentului, fără nici o distincţiune,
uni copil adecă atât de cei cuprinși, cât şi de acei omiși în împărțeală. î)
Dreptul Ito-

"5
elena
lor în care

sa omis pe
în drept nu

La

Romani,

din contra, copiii cuprinși în împărțeală nu pu-

teau so restoarne, dacă nu se atacase reserva. sau legitima lor. £)
Venim

în fine

la

ultima

cestiune pe care o

presintă Art.

——————

Vedi şi Art. 855 modificat de la codul francez. Art. 963 din codul
,
Ami
aa
i
Aa:
francez
admite
soluţia. contrarie
în privinţa donațţiunilor
revocate

unul din acei

este înesis-

pentru

tentă ca, în

survenirea,

de copii, şi

giuitorul nostru—Vedi

Fraucia, ci
AA Au

acest tecst

însă Art. 830

din

nu s'a

reprodus de

codul civil,

le-

după care

bunurile reîntră în mâna dăruitorului libere de ori ce sarcină şi
ipotecă, când donațiunea se revoacă pentru neîndeplinirea de con-

dițiuni. Mai vedi, de asemenea, Art. 769,
îutră la masa succesorală libere de toate
donatar, afară de înstrăinările și ipotecile
tului care sunt menținute prin Art. 765.
din urmă cestiuni Cas. Rom. Bulet. S-a

fine, comp.

supră,

p. 638

Lib.

50. Tit.

urm.,

unde am

după care bunurile resarcinele reale create de
imobilelor supuse rapor(Comp. asupra acestei
II, pe 1876, p. 100.) In

vădut

că desfiinţarea îm-

părțelei îşi produce efectele sale şi în privinţa celor de al treile
în puterea macsimei: Nemo plus juris dare potest quam ipse habet.
(L. 54. Dig.

17.) Codul

actual mai face încă aplicarea

aceluiași princip, după cum am vădut, p. 536 şi 537 în Art.769, 830,
1803 şi

1770,

') Laurent, XV. 97. Curtea Angers şi Caen. D. P. 47. 2.180.D.P.53.2.
185.—-Contră. Demol. XXIII. 169-171. Comp. şi Genty, p. 302, 303.
2) Laurent, XV. 97. Comp. și Troplong, IV. 2317.—Anularea, actului
de împărțeală

m'ar aduce

însă anularea

donaţiunilor separate ce ar

cuprinde actul pe lângă împărţeală. Laurent. XV. 98. Curtea din
Bordeaux. D. P. 54. 5.258.
2) Laurent. XV. 94. Demolombe. XXIII. 168. Maread€. 1V. 268. Arntz,
II. 2263. Mouilon. IL. 967.—In caz de survenire de copil, nulita-

*)

tea împărțelei poate fi cerută nu numai de copilul născut în urma
sevârşirei împărțelei, dar şi de acei care au figurat
în act. Curtea din
Rouen. D. P.77. 5. 320.—0ontrâ. Curtea din Caen. D.P. 53. 2. 185.
L. 8. Pr. Cod. Lib. 3. Tit. 28.——In caz însă când împârţeala nu cuprindea pe toţi copiil, acei omiși puteau să restoarne împărțeala

prin plângerea testamentului inoficios saua donaţiunei inoficioase.
(LD. 32. Cod. Lib. 3. Tit. 28. L. 9. Cod. Lib.3. Tit. 29. Vedi și Novela 18, Cap. 7, în fine.)
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797, şi care, fără îndoeală, este cea mai însămnată din toate. Impărțeala făcută de un ascendent, în care sa omis unul din copiii
esistenţi în momentul deschidere! moștenirei sau unul din descen-

denţii fiilor morţi înaintea ascendentului,

este

ea nulă de drept

sau mai bine dis înesistentă, după cum cu drept cuvent o declară
atât tecstul francez cât şi acel Italian (vedi supră, p. 663, nota
2), sau numai analabilă, după cum pare s'o declare testul nostru?
Cum că asemene împărţeală ar fi trebuit să fie inesistentă,
nu mai remâne nici o îndoeală, căci am vădut (supră, p. 446,
451, tecst şi nota 1 şi 632) că impărţeala este inesistentă când
toți coproprietarii mau luat parte la sevârşirea ei, pentru că,
îndată

ce unul

din acel în drept

a fost omis, sa

dispus de lucrul

altuia. Aceste. consideraţiuni au făcut de sigur că atât Curtea
noastră supremă cât şi tribunalul de Ilfov să vadă lucrurile altfel
de cât cum sunt în realitate și să pue în princip că împărțeala
ascendenţilor este inesistență, de câte ori Sa omis din ea pe
unul din acel în drept. 1) Dacă însă esaminăm de aproape redacțiunea tecstului Art. 797, vedem că legiuitorul nostru, făcând confusiune între actele inesistente şi acele anulabile, declară asemene
împărțeală numai anulabilă, pe când ea ar fi trebuit să fie inesistentă. In adevăr, teestul nostru nu prevede că impărțeala este
cu totul nulă, după cum se esprimă atât tecstul corespundător
francez, cât şi acel Italian, ci numai că ea este nulă. Apoi $ 2
al Art. 797, deosebindu-se earăşi de tecstul francez, vorbeşte de
acțiunea în nulitate, arătând persoanele care pot, s'o esercite, acţiune care mar avea nici o rațiune de a fi, dacă actul ar fi fost
radical, nul sau inesistent, pentru că nu se poate desfiinţa ceea
ce nu are ființă. De aceea, nici tecstul francez, nică acel Italian
nu vorbesc de anularea împărţelei, ci dic numai că se va putea
provoca o nouă împărțeală, fără ca să fie nevoe de a se anula

pe acea anterioară. *)

La noi, din contra, descendenții nu pot provoca o nouă îm|
părțeală înainte de a anula pe acea făcută de ascendent,
Regula Art. 197, după care asemene împărțeală este numai Art. 797 con-

anulabilă, ear nu inesistentă, fiind o escepţiune pe care legiuitorul a

ne

escepţiune

care nu

din o confusiune regretabilă ce adese ori se face între actele ine-

cazuri,

o face numai

în privinţa

împărţelelor

ascendenților,

care n'are nici o rațiune de a fi şi care ne vine de sigur numai poatefi în
sistente şi acele anulahile, nu
dinară,

unde -din contra

5) Vedi aceste
şi în Dreptul
2) Laurent. XV.
Rouen, D. P.

se va

poate fi îutinsă la împărțeala oraplica principiul ivesistențe! actului

detisiunt în Bulet. Cas. S-a 1 pe anul 1870, p, 241
pe 1888, No. 36.
94. Arntz. IL. 2263. Demolombe. XXIII. 167. Curtea din
77. 5. 316.
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de câte ori împărțeala se va
„taşilor. (Vegi supră, p. 406,
pepsebire,
Impărţeala făcută de un
francez în toți acei în drept nefiind în

798, 799,

face fără concursul tuturor copăr451 şi 632.)
ascendent fără ca ea să cuprindă pe
legislaţia noastră nulă de drept sau

privința a- inesistentă, ci numai anulabilă, de aici urmează că acţiune
a în a.
:
u
1900.

plicărei Art,

hulare se va prescrie prin

10 ani, conform

părțeala a fost făcută prin

A
a
1900, când
îm-

Art,

donaţiune (Demolombe. XXIII.

:68.

Laurent. XV. 95),-şi după 30 de ani când ea a fost
făcută prin
testament. (Art. 1890.) (Laurent. XV. 95.) Acţiunea în anular
e se va
stenge prin confirmarea tacită sau espresă, ') (A. 959, 1167,
1190.)
Despre reducerea împărțeleă ascendenţilor pentru micşor
area
legitimei sau a reservei.
Art. 798.—Impărţeala făcută de ascendente se poate
ataca, când ar
resulta dintr'Ensa sau 2) dintr'alte acte, că prin disposi
ţiunea făcută de
ascendent, vre unul din acei între care s'au împărțit
bunurile s'ar găsi
vătămat în partea legitimă. 3) (Art. 790 urm. 794 urm.
799, 841 urm.
846, 849 urm. C. C. Art. 1079 C. Fr.)
Art. 799.— Copilul (sau mai bine dis descendentul)
care pentru
causa arătată la articolul precedent, (ear. nu la articolele
precedente, după
1)

Deosebire de

„Ja codul france

In Francia, nu încape

1048), pe când Art. 1079 din codul francez întrebuințează cuvântu

man,

în reserva

sau legitima

sa, fie că această vătăma

re
sa adus prin actul de împărţeală, fie prin alte acte anterio
are
sau
“posterioare împărţelei. Comp. Bonachi. III. p. 408.
î) Trebue să observăm că teestul nostru vorbeşte numai
de acțiunea
în reducţiune pentru micșorarea legitimei sau a reserve
i, pe
atât Art. 1079 din codul francez cât și Art. 1048 din codul când
Italian
prevăd

Dreptul Ro-

contra nici o confirmare, pentru

l
şi. Din această schimbare de redacţie resultă că, pe când
dreptul
francez nu conferă acţiunea în reducţiune de cât atunci
când unul
din descendenţi a fost avantajat atât prin împărțeală cit
şi prin
disposițiună făcute par preciput, (Laurent. XV 144),
la noi, din
contra, împărțeala poate fi atacată, îndată ce unul din descen
denţi

-a fost vătămat

Deosebire de
la codul franez,

din

că actul
fiind inesistent erga omnes, nu se poate confirma ceea
ce
ință. Laurent. XV. 95. Vei și supră, p. 633, 636, nota nu are fi3, în fine,
2) 'Teestul nostru întrebuinţează cuvântul sau
ca şi acel Italian (Art.

două

acţiuni

şi anume,

acțiunea

în reducţiune

şi

acţiune

a
în anulare pentru lesiune de peste 0 pătrime, acțiune care
la noj,
nu esistă, după cum am vădut supră, p. 633 şi 665, nota
1. Veqi şi
D.
669,

nota -1, în fine.

Și la Romani, împărţeala ascendentului nu putea. să fie
atacată
pentru
lesiune

de peste

o

pătrime,

ci

numai

pentru

vătămarea
- porţiunei legitime. L, 16. Cod. Lib. 3. Tit, 36, famili
e crciscunde,
Astădi,

deci,

în dreptul

nostru,

ca

și altă dată,

cendentul care a suferit o lesiune ori

atace Împărțeala,

ducă su s sa

cât

micșorat

la

de mare

Romani,

nu

des-

poate

să

legitima, pe când în drep-

tul francez, el poate s'o atace pentru lesiune de peste
o pătrime,
chiar dacă i sa dat toatu legitima sau peste legitima su.
Comp.
Mourlon. Il. 969. Marcadâ. 1V.271. Colmet de Santerre. IV.
247 bis, 1.
4

„DESPRE SUCCESIUNI.—ART. 798, 799.

669

cum greșit se esprimă testul), !) atacă împărţeala făcută de ascendente,
este dator a plăti înainte cheltuelele estimaţiunei. Dacă reclamațiunea
nu este fundată, cheltuelele estimaţiunei şi ale judecăţei vor fi în sar(Art. 794,

cina sa.

798

C. C. Art.

138

urm.

Art.

testament,

poate

fi

făcută prin 'dona-

fie ea,

Ori ce împărţeală a ascendenților,
sau

Civ,

Pr.

|

1080 C. kr.)

ţiuni

144

140,

vă-

descendentul

de cătra

atacată

tămat (Art. 848), când ar resulta dintrensa saz din alte acte
anterioare ori posterioare împărțelei (Demol, XXIII. 194), că nu
i Sa lăsat legitima sa întreagă, astfel după cum o fiesează legea
(Art. 841
cendențul

urm.), puţin importă persoana în
ar fi dispus de această reservă.

favoarea

as-

căreia

Această acţiune ţine 30 de ani (Art. 1890) şi prescripția Preserierea
aeţiunei,
nu începe a -curge de cât de la deschiderea moștenirei, adecă de Art. 1890,
la moartea ascendentului, fără a se distinge dacă împărțeala a Controversă.

fost făcută prin testament sau prin donaţiune. *)

») 'Tecstul nostru cuprinde o eroare vădită și o greşeală, de redacţie, Innesactitate
când se referă la articolele precedente, adecă atât la Art. 797 cât. de teest.
şi la Art. 798. In adevăr, Art. 799 vorbind de o estimațiune, esti- maţiunea bunurilor împărțite nu încape de cât în casul Art. 798,
adecă când se esercită acţiunea în reducțiune pentru atingerea reservei. Comp. Demolombe. XXIII. 212. Art. 799 n'arfi deci aplicabil
de câte ori s'ar cere anularea împărțelei pentru omisiunea unuia
din descendenți (Art. 797), sau pentru că consimțământul unui din descendenți ar fi fost surprins prin dol, fraudă ori violență. Troplong.
IV, 2339. In acest sens este redactat atât tecstul corespundător
francez, cât şi Art. 1049 din codul Italian.

de
Trebue însă să observăm că atât în codul francez cât și în acel Deosebire
a teestul

Italian,

Art.

799

se referă la două acțiuni,

și anume:

la acțiunea

în anulare pentru lesiune de peste o pătrime şi la acţiunea în reatingerea

ducţiune

pentru

şi supră,

p. 668, nota

reservei,

pe când la noi, acest tecst nu

=

ty

se referă de cât la acţiunea în reducțiune, de vreme ce tecstul
nostru (798) nu vorbeşte de cât de această din urmă acţiune. Veţi
3;

Aubry et Rau. VI. $ 734, in fine, tecst şi

nota

ultimă.

.

Laurent.

XV, 150 urm. Colmet de Santerre. IV. 247 bis XI. C. Montpellier. D.
P. 47. 9. 185. Comp. D. P. 47. 1. 193. D. P. 48 1. 174 D. P.

49. 2. 57 şi 240, D. P. 53.1.

31.

Toate aceste decisiuni fac

să

curgă în toate casurile preseripția de la moartea ascendentului.—
Cu toate aceste, cestiunea .este controversată în Francia, şi unii, în

Joc de a aplica prescripția de 30 de ani, în privința împărţelelor
făcute prin donaţiune, aplică prescripţia de 10 ani prevădută de
Art. 1900 (vedi în acest sens D. P. 45. 1. 51 urm. D. P.861.1.
323.

D. P. 66. 1. 217.

D.

P.

77. 2.

211,

Arntz,

IL, 2268,

2269.

Marcadâ. IV. 274), ear alţii susţin că acţiuneaîn reducțiune pentru atingerea reservei

este.deschisă chiar din diua donaţiunei. (Vedi

în acest din urmă sens autorităţile citate de Demolombe. XXIII. 218.)

Această controversă provine în Francia din împrejurarea că acțiunea conferită prin Art. 798 nu se consideră de unii ca o acţiune
în reducțiune, după cum vom vedea că ea este în legislațiunea

l

francez
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Renunțar
ea
a acțiune.

,.

țiunea

Acţiunea
care resultă

Descendentul vătămat în reserva sa poate să renunţe la ac3
Pe
x
ce'i conferă

Art.

798,

însă

această

renunțare

nu

este

confirmare, pentru că acţiunea nu este o acțiune în anulare.
?)
|.

din Art. 79% țiunea

In Francia, se controversează cestiunea de a se şti dacă ac,
:
4
care

resultă

din

Art.

798

este o acţiune în anulare sau

pe o acțiu- acțiune în reducţiune, şi această controversă provine
din împreiune, Deo. jurarea că tecstul francez prevede, după cât am vădut,
două acsehire de la iuni, și anume, acţiunea prin care se atacă împărţ
eala pentru
eez,

lesiune de

peste

o pătrime

şi acţiunea

prin

care se atacă

prin

10

împăr-

țeala pentru atingerea reservei sau a legitimei, 2)
La noi însă, unde Art. 798 nu vorbește de lesiune, ci numal de vătămarea legitimei, nu mai încape nici o îndoeală
că este
vorba în specie de o acţiune în reducțiune. (Art. 847 urm.)
Din împrejurarea că acţiunea care resultă din Art. 798 nu
este o acţiune în nulitate, ci o acţiune în reducţiune resultă
următoarele consecinţi :
1% Acţiunea se prescrie prin 30 de ani de la moartea

testatorului

sau

a dăruitorului,

ear

nu

ani.

(Vedi

su-

pră, p. 689.)
|
2” Această acţiune mu are de obiect anularea sau rescisiunea împărțelei, după cum a decis Casaţia francesă
(D. P. 77.
1. 481), ci dobândirea unui complement a, reserve. (Comp.
Cas.
Pr. D. P. 64. 1. 30.)
3” Această acţiune neavena de scop anularea împărțelei,
va
noastră, ti ca o acţiune în

Demolombe,

XXIII,

Renunțarea

)) Laurent. XV.

nulitate.

bis, care

Vedi Arntz. II. 2268, 2269.

se pronunță

159.—Descendentul nu

în acest din urmă

poate însă renunța

la acţiunea, sa cât timp trăeşte ascendentul, pentru că acțiunea nedesch
idându-se de cât la moartea acestui din urmă, nu se poate
renunța
la 0 acțiune care nu esistă încă. Laurent, loco cit.

cât la moar-

tea ascendentului.

Renunțarea poate fi în princip nu numai espresă, dar şi tacită,
căci

consimțământul

se poate manifesta

nu numaj

prin vorbe

şi scripte,

dar și prin fapte, însă esecutarea împărţelei din partea, descend
entului vătămat nu constitue o renunțare la acţiunea în reducţi
une,
căci faptul că el a primit partea, sa nu implică voința de a renunţa
la complectarea ei. Laurent. loco cit.
Dacă renunțarea a fost constatată prin un act scris,
acest act
mare nevoe de a fi redactat conform Art, 1190, căci nu
e vorba

Neaplicarea
Art, 1190 la

reunnţa
rea
scrisă.

189

sens și autorităţile citate înfră, în nota 2.

Pate ar

în specie de o confirmare, ci de o simplă renunțare. Laurent, loco

cit,
*) Demolombe (XXIII. 189 urm.) Arntz (Il. 2268) Colmet,
de Santerre
(IV. 247 bis, II) şi Troploug (IV. 2333) dic că această
din urmă
acțiune este o acţiune pentru o lesiune mai mică de o
pătrime
ear Laurent (XV. 141 urm.) Aubry et Rau (VI. $ 734, p.238, ,
nota
21) și Mass6-Verge (III, p. 314, nota 9) die că această acţiune
este

>

o

0 acțiune în reducțiune su; generis.

o
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care a primit ceva peste

descendentului

partea sa, disponibilă, fără a se pune în causă pe ceilalți descendenţi.!)
Copilul sau descendentul de un grad mai depărtat (nepotul,

strănepotul ete.) care atacă împărțeala făcută de ascendentul seu

pentra că ar fi fost vătămat în legitima sa (vegi supră, p. 669,
nota 1) este obligat, dacă pâritul râdică această escepţiune, dea

plăti înainte chelțuelele
se putea

constata

întru

împărțite

estimaţiunei bunurilor

spre

a

cât reclamantul a fost vătămat în legitima,

casa de con-

sa, fară însă a putea fi obligat a depune banii la

semnaţie, ca străinii (Art. 15 C. C. Art. 106, 107 Pr. Civ.), pentru că tribunalele nu pot impune nici o obligaţie părţilor. 2) Achelţuelelor

vansarea

espertisei dovedește că legiuitorul

presupune

cum că impărțeala făcută de ascendent este bună și dreaptă. 5)
Dacă reclamațiunea. descendentului nu este întemeiată, chel-

tuelele preţeluirei şi ale întregei judecăţi

ca unul ce a perdut procesul. (Art. 140

sarcina

în

vor fi

sa,

Pr. Civ.) Judecătorii nu

vor putea însă compensa cheltuelele în totul sau în parte între
părţi, de vreme ce Art. 789 are tocmai de scop de a deroga la

Axt. 143 și 144 din procedura civilă.
compensarea ar fi deci casabilă pentru
Dacă reclamaţiunea, descendentului
iată, banii avansați de dânsul i se vor
dreptul

comun,

admisibilă.

compensarea

Hotărirea care ar admite
violarea Art. 799. %
este din contra întemerestitui, şi se va aplica

cheltuelelor

fiind,

în

asemene

caz,

5)

Despre acţiunea în petiţiune de ereditate.
1
Despre drepturile moștenitorului în genere.

Moștenitorul este representantul juridic al defunctului.
El are asupra moștenirei
5

deschise

în folosul

seu

toate drep-

Asupra tuturor acestor puncte, Arntz (Il. 2269) şi Demolombe (XXIII.
189 urm.) profesează o părere contrarie. Aceasta provine, după cum

am mai spus-o încă o dată, din împrejurarea că acțiunea care re- sultă din Art. 798 se consideră, în dreptul francez, ca o acţiune

în anulare od losionem, ear nu ca 0 acțiune în

reducțiune, după

—

o

cum ea trebue să fie considerată în dreptul nostru.
Laurent. XV. 125. Demolombe. XXIII. 211. Requier. p. 190. Curtea din Riom. D. P. 52. 2. 255.—Contră. C. Lyon. D. P. 61. 5. 338.
Vedi și Demolombe, loco cit., după care tribunalele ar putea lua
măsurile conservatorii care ar crede de cuviinţă.
3) Soluţia, actuală era admisă și la Romani. Vegi L. 5 Pr. ab nitio,
Cod. Lib. 7. Tit. 51.—Descendentul care cădea în pretenţiile sale
mal era încă lipsit de partea dată lui de cătră părintele seu (L.
2. Dig. Lib.

_4)

34. Tit. 9), ceea ce astădi nu

mai

este admis.

Demolombe. XXIII. 209. Duranton. IX. 660. Arntz. II. 2270. Marcad€, 1V. 275. Mourlon. II. 970. Laurent. XV. 125. Aubry et Rau.
VI. $ 734, p. 234 notă 9. Colmet de Santerre. IV. 248 bis.

5) Demolombe. XXIII. 210 şi autorii citați în nota precedentă.

Art.

799,
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CODUL

CIVIL. —0ARTEA

II.—TIT,

1—PETIȚIE

turile de proprietate pe care

defunctul

sale asupra

le avea în

de unde

resultă că

patrimoniului

seu,

moștenirei aparțin în genere moştenitoralui

Acţiunile care aparțin
moştenitorului.

DE EREDITATE,

din

moştenire. !)

timpul
toate

diua

vieţei
fructele

deschiderei

Moștenitorul poate să esercite drepturile ce'i aparţin : 10 prin
acţiunea în petiţiune de ereditate, a cărui scop este dobândirea
delăsărei moșştenirei şi tuturor obiectelor care o compun ; 20 prin

0 acțiune

posesorie, a cărui

scop

este

menținerea sau reîntegrarea

în posesiunea moștenirei, privită ca o universalitate juridică ; 2) 30

și în fine, prin

acţiunile

petitorii

sau posesorii,

reale

sau

porso-

nale, care ar fi aparţinut autorului seu dacă ar fi fost încă în viaţă,

2”
Definiţiune,

Petițiunea

Despre acţiunea în petițiune de ereditate.
de

ereditate

(ereditatis

petitio

sau vindicutio)

0 acţiune reală 5) prin care persoana care se pretinde a. fi
chemată la o moştenire, fie în totul fie în parte, cere .de la acela
care are posesiunea acestei moşteniri restituirea în totul sau în
parte a obiectelor care o compun. (Art. 122 C. -C.) Obiectul
principal al acțiunei este deci revendicarea moştenirei, căcă preeste

') Mass6-Verg€, IL. $ 382, p. 322, Aubry et Rau. V. $ 615, p. 180.
Laurent. IX. 501 urm. Duranton. VI. 440. Vegi însă Ant. 123,
Deosebire între moșteni-

)

torii care au
sezina şi acei

care nu oau,
în privinţa esercitărei ac-

ținnilor.

:)

485, 890, 899 $ 2 și 900.

Descendenții și ascendenții având singuri sezina în legislaţia noastră
pot de îndată esercita acţiunile posesorii, pe când ceilalți moștenitori nu pot să le esercite de cât după ce au dobândit posesiunea
de la justiție. (Art. 653.) Comp. Laurent. IX. 249 şi 502.
Aceeași soluțiune este admisibilă și în privința petiţiunei de ereditate, pentru că deși această acţiune nu derivă din posesiune,
ci din proprietate (Laurent. IX. 502. Duranton. L. 554), şi deşi toți
moștenitorii au proprietatea moştenirei a die mortis (Art, 644, 899
$ 1) (vedi supră, p. 229), totuşi pănă la trimiterea, lor în posesiune,
ei nu au încă calitatea şi posesiunea de moştenitori faţă cu cei
de al treile. Laurent. IX. 502.
Laurent. IX. 501. Duranton. 1. 553, 554. Arntz. IL. 1650. Aubry

et Rav. V. $ 616, ab initio. Al. C. Şendre. Pr. Civ. 1. 370, Vedi și

L. 25, $ 18. Dig. Lib.5. Tit. 3, citată în nota

această acţiune ar fi mmicstă. (Comp. L.

1, p. 673.—După

7. Cod. Lib.

3.Tit.

alţii,

31.)

Noi însă n'am admis teoria acţiunelor micste. Vedi Tom. II al
lucrărei noastre, p. 406 și Tom. III, supră, p. 43, nota 1 și 450, nota 2.
Este de observat că legiuitorul nostru nu vorbeşte nicăiri de
petițiunea de ereditate, ci numai la titlul absentei, în Art. 122,
unde se pomenește de acțiunea prin care se cere o moștenire. Din
causa acestei lacuni regretabile, trebue deci să recurgem în această
privință la dreptul Roman, întru atâta numai întru cât el n'a fost
abrogat prin legislaţia actuală. Vedi Dig. Lib. 5. Tit. 3, de hereditatis. petitione şi Tit. IV (si pars hereditatis petatur) precum și
Cod, Lib. 3. Tit. 31, de petitione hereditatis.

pr
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staţiunile personale la care pâritul poate să fie obligat nau de
cât un caracter accesoriu. 2)
Nu trebue însă să confundăm petiția de ereditate cu acțiunea în revendicare, căci ele se deosebesc, mai ales în privinţa pro-

bei şi a prescripțiunei. 2)
|
De asemene, nu trebue să confundăm petiţiunea de ereditate eset
cu acţiunea în împărțeală (actio familie erciscunde), căci cea diu- ae ereditate
tă are loc atunci când detentorul moștenirei contestă reclaman- Al
tului calitatea, sa de moştenitor, pe când cea de al doilea are loc
”
atunci când atât calitatea de moștenitor cât şi indivisiunea sunt recunoscute.

Apoi,

acţiunea

în împărțeală

este

imprescriptibilă

cât

timp ţine indivisiunea (vedi supră, p. 433, nota 5), pe când acţiunea în petiție de ereditate se prescrie după dreptul comun. (A. 1890.)
Petiţia de ereditate aparţine ori căruă moștenitor cu titlu Piete nd
universal, a cărui drept a fost vătămat. Ea aparţine decă nu nu- tenta petiția

mai moștenitorului propriu dis, dar încă

şi legatarului

universal de ereditate.

sau cu titlul universal (L. 1 şi 2. Dig. Lib. 5. Tit. 6), moştenitorilor neregulaţi (Laurent. IX. 509), dobânditorilor sau cesionarilor
unor drepturi succesorale, *) prin urmare, şi aceluia care a moşte-

nit pe alt moștenitor. î
Reclamantul în petiție de ereditate trebue să dovedească, ca Probele ce
ori şi care reclamant (Art. 1169): 1* că acţiunea sa este înteme- facă reelaiată; 2* că el a fost lesat în dreptul seu de moștenitor.
mantul.
Lesiunea dreptului reclamantului consistă în deținerea moșteni- Iu ce consistă
rei în parte sau în totul de cătră o persoană lipsită de ori ce drept, areptului
fie că această detențiune se esercită cu titlul de moștenitor (pro he- moștenitor
rede), sau fără nici un titlu (pro possessore). (L. 9. Dig. Lib. 5. Lit. 3.)
1) „Petitio hereditatis, etsi in vrem actio sit, habet tamen prestationes quasdam personales, ut pută eorum, Que a debitoribus sunt
exactă: item pretiorum.“ (L. 25 $ 18. Dig. Lib. 5. Tit. 3.)
2) Veţi nfră, p. 676, nota 4.—In privinţa acţiunei în revendicare (rei
vindicatio), vei Tom. II, p. 446 urm.
3) „E, qui partes hereditarias, vel totam mercatus fuerit, non est îniguum dari actionem, per quam universa bona persequatur.“ (|. 54.
Pr. Dig. Lib. 5. Tit. 3.) Veţi şi L. 16, Pr, în medio. Dig. Lib. 2.
Tit. 14, unde se dice: „Rescripum est a divo Pio, utiles achiones
emtori hereditatis dandas.“
*) Acţiunea în petiție de ereditate aparţine şi adoptătorului, în pri- Petiţia de cvința bunurilor provenite din liberalitatea sa aflătoare în natură jp,reditate poamoartea adoptatului, asupra cărora el îşi esercită dreptul seu de
reîntoarcere (Art. 316), căci, deși petiția de ereditate nu aparţine de

cât moștenitorilor univessali, şi deși am vădut (Tom. L. partea II, p.
362) că adoptătorul şi descendenții sei nu sunt moştenitori universali, ci numai nişte moștenitori

cu titlul particular,

în re singu-

lari, totuși, în privinţa plăței datoriilor, ei sunt puşi în același rând
cu moștenitorii, Având deci aceleași sarcini, este just ca el să
aibă și aceleași drepturi. Laurent. IX. 510 și Ante-proiect, IIL. p. 692.
43

tată de adoptător.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

IIL—TIT.

Dovadacă acţiunea

|—PETIȚIE

reclamantului

1* dovedirea deschiderei

DE EREDITATE,

este întemeiaţă

cuprinde:

moștenirei, adecă a morței lui de cujus

(Art. 651); 2* dovedirea fifluluj în virtutea căruia reclamantul
este chiemat la moștenire, adecă înrudirea, dacă e vorba de o moştenire ab intestat, testamentul, dacă e vorba de o moștenire testamentară, cesiunea, și dreptul cedentului, când acţiunea se întemeiează

pe o cesiune

de

drepturi

succesorale.

Finede neAcţiunea
în petiție de ereditate va fi fără nică o îndoeală
primire opu.
PA
A
u
AA
:
să petiţiei respinsă de câte ori pâritul va dovedi : că% titlul
seu este mai bun
de ereditate. de cât acel al reclamantului, stabilind că el este ruda chiemată
în specie la moștenire, sau că el este chiemaţ în virtutea unui
testament care esclude pe moştenitorul ab intestat, remănând ca,
în acest din urmă caz, moștenitorul să dărâme testamentul fie pe
cale de escepțiune, fie pe calea principală.
Esistenţa de
Naște însă întrebarea dacă acțiunea în petiție de ereditate
moştenitori
.
A
AA
.
.
y
întrun grad Vă putea fi respinsă de câte ori pâritul va dovedi că esistă alți
mai apropiet moștenitori mai apropieţi de cât reclamantul, care au remas în
mantul, Con- ÎNâcţiune.
troversă,

Cu

toată

controversa

ce

esistă,

asupra

acestui

punct,

cred

că afirmativa este singură admisibilă în specie, pentru că, deşi rudele

cele mai

depărtate

se pot

pune

în posesiunea

moștenirei

pe

riscolul și pericolul lor, dacă rudele cele mai apropiete remân în
inacţiune (Arntz. II. 1272), şi deşi reclamantul în petiția de ere-

ditate nu are altă dovadă de făcut de cât înrudirea sa cu defunctul, fără a stabili neesistenţa
p. 234),

totuși, legea,

care

de rude mai apropiete
este titlul

moștenitorului,

(vedi supră,
nu

chiamă

la moștenire pe toate rudele defunctului de o dată, ci pe rând,
îutr'o ordine oare care, rudele cele mai apropiete escludând pe
cele mai depărtate (Art. 659 urm.) (vedi și supră, p. 227), de
unde resultă că reclamantul cel mai depărtat în înrudire nu sar
putea întemeia, pentru a veni la moştenire, de cât pe renunțarea
sau
Tribunalul
competent.

cesiunea

drepturilor

rudelor

mai

apropiete,

renunțareşi ce-

siune care nu se presupun nică o dată. î) (Art. 695.)
Pentru a se stabili tribunalul competent în materie de petiție de ereditate, trebue să distingem între casul când succesiunea se reclamă în virtutea sau în contra, testamentului lăsat de
defunct, şi între casul când succesiunea se reclamă ab intestat, a1) Vedi în acest sens: Avntz. Il. 1972, 1653. Laurent. ÎX. 504. Pothier. Propricie. 378, 382. Seresia. Petition d'heredite. 49. Curtea
din Douai. D. P. 68, 1. 266.—Contră. Aubry et Rau. V. $ 616, p.
181. Mass6-Vergâ. IL. $ 383, ab initio. Comp. şi supră, p. 306,
nota 2, unde am vădut, cu toată controversa ce esistă asupra acestul punct, că ruda cea mai depărtată n'ar putea primi moştenirea, atunci când ruda cea mai apropietă ar remânea în inacțiune.

DESPRE SUCCESIUNI.—PETIȚIE DE EREDITATE.
decă numai pe simplul titlu de
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moștenitor, fără ca defunctul să

- fi lăsat vre un testament.
În casul dintăi, adecă când moștenirea se reclamă în pute-Petitio hereu
PR
ISA
„
ditatis serea, unui testament (petitio hereditatis secundum tabulas), Sau În cundum san
contra unui testament (petilio hereditatis contra tabulas), reclama- contra tabu-

țiunea se va adresa la tribunalul locului unde s'a deschis moşte- 5; Ad
nirea

(forum hereditatis) (Art. 63 $ 1 Pr. Civ. şi 95 C. 0), căci nu-

mail acest tribunal

este

competent

de a

nulitatea testamentului.
In caz însă când moştenirea

esamina

se reclamă

validitatea

%C.C.

sau

ab intesţat de la o Petiţie de ?-

persoană care o stăpâneşte fie cu titlul de moştenitor (pro herede), "ae e
fie pro possessore, în calitate de simplu
possideo), cestiunea este controversată:

posesor (possideo

quia Controversă.

1* Unii, susţinând că această acțiune este micstă, ar voi ca

ea, să se poată înţroduce, după alegerea reclamantului, atât la domiciliul sau reşedinţa pâritului, cât și la tribunalul situațiunei imobilului,

ceea ce în

ori ce

caz este

inadmisibil,

pentru

că ac-

ţiunea în petiţiune de ereditate, după părerea noastră, este reală.
(Vegi sapră, p. 672, 6173.)
2% După alţii, petiția de ereditate ar trebui să fie întrodusă;:
a) la tribunalul domiciliului sau reședinței pâritului, când se reclamă

delăsarea

unei moșteniri

compusă

numai

de

creanţe;

b) la

tribunalul situațiunei (forum rei site), când moştenirea are de obiect numai un imobil; c) la tribunalul domiciliului sau reședinței
pâritului, când moştenirea are de obiect mai multe imobile. 1)
3 In fine, în ultima părere, care mi se pare cea mai juridică,

acțiunea

în petiţiune

de

ereditate se va; întroduce în toate

casurile la tribunalul locului unde s'a deschis moștenirea (Art. 63
$ 1 Pr. Civ.), adecă la tribuualul ultimului domicil al defunctului. 2)
(Art. 95 0. C.)
Petiţiunea de ereditate poate fi întrodusă contra ori cărei Persoanele

persoane care contestă şi vatămă dreptul de
mantului,

deţinend

averea

cu fiflul

de

moştenire al recla- oeiţiunea, de

moştenitor

universal

(pro

ereditate

herede), sau chiar fără nici un titlu, ca simplu posesor (pro pos- POatt în"
sessore). ) Acest detentor se numeşte
Pr.

Civ.

I, p. 702

în genere moștenitor aparent.

1)

Garsonnet.

2

Vedi Gh. Tocilescu. Pr. Civ. I, partea II. 161, p. 215. Rauter. Pr.
Civ. No. 66. Pigeau. Idem. L. p. 100. Duvanton. L. 554, în fine. Al.

şi 709.

C. Şendrea. Pr. Civ. I. 370, 371, p. 377 urm. Comp. și Cas. Fr. D. P. 60.

1. 94. Această părere este fără de ori ce îndoeală admisibilă, mai ales
atunci când petiția de ereditate se intentă de cătră un moştenitor
contra unui alt moștenitor, înainte de împărțeală, căci atunci suntem
în termenii Art. 63 $ 2 din Pr. Civ. Mass6-Verge. Il. $383,p.323,
nota 2. Comp. şi Cas. Rom. S-a 1. Bulet. Cas., anul 1871, p. 21.

5) Petiţia de- ereditate poate fi esercitată şi în contra cumpărătorului
de drepturi succesorale: „Et putat Gaius Cassius dandam utilem

676

CODUL

Posesor cu

titlu particu-

CIVIL.—CARTEA

IN.—TIT. 1.—PETIȚIE DE EREDITATE.

Ea a.n'ar putea însă fi întrodusă
y
.

,

lar. Acţiune titlul particular,

căci

moștenitorul

in vevendi- curgă la o revendicare ordinară
proprietate,

In adevăr, posesorul

contra acelora care posedă cu
4

trebue,

în asemene

spre a'şi

stabili

caz,

să re-

dreptul seu de

cu titlul particular nu vatămă drep-

tul de proprietate, care singur în specie este contestat. Prin urmare,
moșțenitorul nu poate esercita în contra unui asemene posesor de
cât acţiunea care isvorește din proprietate, adecă acţiunea în revendicare. 1)
„. Preserierea
Acţiunea în petiție de ereditate se prescrie prin 30 de ani.
petiţiei de ey
4
reditate,

:
i
Deci, dacă acel în drept a reclamat succesiunea
după> espirarea
acestui termen, moștenitorul aparent, chiar de rea credință, va putea săi opue prescripțiă prin care ela dobândit proprietatea

bunurilor deţinute fără drept. ?)

Această prescripţie poate fi opusă adevăratului moştenitor chiar
de un usurpator (predo), adecă de acel care stăpânește moștenirea fără nici un titlu şi cu rea credință, pentru că prescripţia
cea lungă nu cere nică titlu, nici bună credință. 3) (Art. 1890.)
Usncapiunea
- Usucapiunea de 10 sau 20 de ani nu va putea însă să con-

20 de ani nu ducă

la proprietatea

poate fi o- bună credință, căci,

moștenirei

chiar pe

pe de o parte, titlul

moștenitorul

aparent al

aparent

de

posesorului

pusă vecla- nu este indestulător pentru usucapiune; ear pe de alta, legiuitorul

Art 1895 nu admite ca obiect al usucapiunei de 10 sau 20 de ani de cât imobile
„anume determinate, iar nu 0 universalitate juridică. *) (Art. 1895.)

-“actionem contra eum qui hereditaiem emerit.“ (L. 13 $ 4. Dig. Lib.
5. Tit. 3, de hereditatis petitione.)
*) Laurent. IX. 511. Arntz. II. 1654. Pothier. Propricte. 365, 370.
Van Wetter. Dreptul Roman. Il. $706,p. 452.—Această soluţie era
admisă și la Romani. Vedi L. 7 ab înitio și în fine, Cod. Lib. 3. Tit. 31.
*) Laurent, IX, 514. Arntz. IL. 1666, Aubry et Rau. V. $616, p.186.
Mass6-Verg€. II. $ 383, în fine— Aceasta este adevtrat chiar în privinţa unei moșteniri compusă numai de mobile, Art. 1909 nefiind
aplicabil la o universalitate juridică. Laurent. IX. 518. Arntz. IL. 1669.
Dreptul veDupă At. 1951 din codul Calimach (comp. L. 3, Pr. Cod. Lib.
chiă și drep7. Tit. 39), acţiunea care avea de obiect revendicarea unei averi
.

de moştenire se prescriea, prin 40 de ani. Cas. Rom. Dreptul
1889, No. 72.-—In dreptul vechiii Roman, ori ce posesor, chiar

pe
de

rea credință putea să usucapeze o moştenire prin posesiunea de
un an. Petiţia de ereditate se prescriea deci prin un an. Această
usucapiune, pe care însuşi Romanii o calificau de imorală (Jucrativa
et împroba) a fost implicit abrogată prin Senatus-consultul lui Adrian. Gaius: Instit. ÎL. $ 52-58.
3) Laurent. IX. 519. Aubry et Rau. V. $ 616, p. 187.—Prescripţia ce
detentorul moștenirei opune adevăratului moștenitor care revenâică
succesiunea este achisitivă, pentru că el trebue să fi posedat timp
de 30 de ani cu îndeplinirea condiţiilor prescrise de lege (Art. 1847)
spre a putea

respinge

petiția

de

ereditate.

Laurent.

[X.

514.—

Contră. Duranton. IL. 556 şi Aubry et Rau (V. $ 616, p. 186),
după care prescripţia ar fi extinctivă. Veţi şi Arntz. II. 1666, după
care prescripţia. ar fi în același timp și achisitivă şi. extinctivă.
4) Laurent, IX, 514. Arntz. Il. 1666.—lIn această privinţă, deci, pe-
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Termenul prescripției de :30 de ani va începe a curge contra De când înadevăratului moştenitor. din diua în care dreptul seu a fost vătă- eseripţia?

mat şi s'a născut o acţiune pentru dânsul, adecă din diua de când Controversă.
diua deschiderei moştenirei, pentru
cât o dată cu violaţiunea dreptului.
Prin

fie că

urmare,

ear nu din

moștenirei,

s'a pus în stăpânirea

aparent

moștenitorul

că ori ce acţiune nu naște de
a fost

moștenirea

de o rudă

posedată

mai depărtată sau de un străin, fie de un donatar sau legatar care |
ar fi fost pus în posesiune în virtutea unui titlu nul ori revocat,
adevă-

contra

a curge în

în toate casurile, prescripția nu va începe

ratului moştenitor de cât din diua de când a început stăpânirea
usurpatorului, căci numai din acel moment s'a violat dreptul moş|
tenitorului şi s'a născut pentru dânsul acţiunea în petiție de ereditate. ')
Deosebire
ede
petiție
în
acţiunei
prescripția
confundăm
să
Nu trebue

reditate cu prescripţia dreptului de a primi sau de a lepăda moş- Ci De

tenirea (Art. 700), pentru că nu poate să fie vorba de petiție de tiţiei de e-

creditate de cât atunci
de vreme ce această

a primit succesiunea, ae

moștenitorul

când

acțiune este

tocmai esercițiul

dreptului de prevăţută de

moştenire. Când deci moștenitorul remâne 30 de ani în inacţiune Axt. 700,
prescris, și el ne mai

şi nu se pronunță, dreptul seu însuşi este
fiind moştenitor,

nu

mai

cale de

pe

a reclama

calitatea de

are

petiție de ereditate. Moștenitorul aparent va respinge deci în asemne caz petiția de ereditate, fără a se întemeia pe posesiunea
sa, ci

este

numai

pentru

a reclamantului, care nu maj

lipsa de calitate

moștenitor. ?)

Scopul ce urmăreşte reclamantul în petiția de ereditate este Scopul Şi o-

de a face

să se recunoască

sa de

calitatea

moștenitor

și

de a ţiei de Pa

dobândi restituirea obiectelor de moştenire cu toate accesoriile sale,

ditate.

Petiţia de ereditate poate deci să aibă de obiect: 1% obligaţia moștenitorului aparent de a restitui moștenirea; 2” de a respunde pentru deteriorarea lucrului; 30 de a face restituirea în
casul când bunurile moștenirei au fost înstrăinate; 4% şi în fine,
tiţia de ereditate se deosebește

de acţiunea în

revendicare, căci

Deosebire

deși această acţiune se prescrie tot, prin 30 de ani, posesorul poate intre vetiția

să 'opue usucapiunea proprietarului care 'și revendică lucrul seu, +; revendi-

dacă el a posedat timp de 10 sau 20 de ani cu bună credință şi care în pri-

prin 0 justă

causă.

(Art.

1895

urm.)

Laurent.

IX. loco “cil.

") Arntz, ÎL. 1667. Laurent. IX. 516.—Vedi însă Laurent (LX. 517)
şi Aubry et Rau (V. $ 616, p. 186, nota 25), după care prescripția
extintivă

ar curge

din diua

deschiderei

moștenirei în

folosul suc-

cesorului universal (donatar sau legatar) care sar fi pus în posesiune în basa unei disposiţiuni cu titlu gratuit (donaţiune sau testament)

lovită de nulitate sau

supusă

reducțiunei,

sub

cuvânt că

moștenitorul de sânge putea încă din acel moment să ceară anularea sau. reducţiunea titlului în puterea căruia donatarul sau legatarul se pusese în stăpânire.— Contra. Arntz. IL. 1668.
2) Laurent, IX. 491 şi 315. Vedi și supră, p. 352 urm. esplic. A. 700.

vița usuca-

piunei.
|
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CODUL

CIVIL—CARTEA

III.—TIŢ. 1.—PETIȚIE DE EREDITATE,

de a restitui fructele naturale sau civile
întroducerei petiţiei de ereditate,

percepute

pănă în diua

Obligaţiunile şi drepturile posesorului moştenirei sau a moşteni-

torului aparent diferă, după cum el a fost de bună sau de rea credință.
Trebue deci să esaminăm mai întăi casurile în care posesorul
este de bună sau de rea credinţă.
Când posePosesorul este de bună credință când el are convicţiunea, rasorul este el
,.

de bună ere-ţională

,

că moștenirea

posedată

dinţă?

A

de dânsul

a

,

îi aparţine.

Pentru a fi raţională, această convingere trebue să se întemeieze pe un titlu aparent,a cărui viciuri nui sunt cunoscute, fie dintr'o eroare de drept 1) sau de fapt.?)
Rea credinţă,
Posesorul este din contra de rea credință (pra&do), de câte
ori el a luat în stăpânire o moștenire care știea prea bine că nu'i
se cuvinea. î) „Scire ad se non pertinere.“ (L, 25 $ 6. Dig. Lib.
5. Tit. 3.)

mcotarea

Buna credință a moștenitorului

dințe.

aparent

încetează din diua

întroducere! petiţiei de ereditate, dacă el este evins prin judecată,
din causa efectului retroactiv al hotărirelor judecătoreşti. 4)

“Consecințele şi efectele acțiunei în petițiune de ereditate.
Moştenitorul aparent,
Casuri în

?) „Et non puto hunc esse predonem, qui dolo caret, quamvis
jure erret.“ (L. 25 $ 6, n fine. Dig. Lib. 5. Tit. 3.)

-

care Doseso-

„

ună are
dință.

5. Dig. Lib. 5. Tit. 3.— Astfel, moștenitorul tes-

tamentar e de bună credință când el s'a pus în posesiunea bunu-

vilor defunctului, fără a ști că testamentul era revocat. Tot astfel,

pietă în grad care îl escludea pe dânsul. Laurent. IX. 521. Arntz.
Il. 1657. Pothier. Propricte. 395-397. Demolombe. IL. 228.
2%) L. 20 $ 6. Dig. Lib.5. Tit. 3.—Astfel, acela care se pune în po-

Casuri în

”

care n'au sezina. Contro-

2?) [.20 $6 şi25$

in

este de bună credință acela, care, în calitatea sa, de rudă, a luat
averea în stăpânire, fără a ști că esistă o altă rudă mai apro-

ae, Posesorea credinţă

Moştenitori

în contra căruia petiția de ereditate a

sesiunea moștenirei, având cunoștință că. esistă o altă rudă maj apropietă în grad, căruia moștenirea se cuvine, este de rea credință,

chiar daca ruda cea mai apropietă remâne în inacţiune, pentru că
el cunoaște în asemene caz viciul sau mai bine dis lipsa titlului
seu. Arntz. IL. 1657. Laurent. IX. 521. Cu toate aceste, cestiunea

este controversată. Vedi. Laurent, loco cit. şi Demolombe. IL. 228.
Ce trebue

să decidem

în privința

moștenitorilor care

n'au se-

zina ? Acești moștenitori sunt ex de rea credință prin simplul fapt
că S'au pus în stăpânirea averei, fără a cere posesiunea de la jus-

tiție conform Art. 653? Afirmativa se admite de unii (Arntz. IL.
1657. Chabot, Art. 773, No. 6), însă această părere este inadmisi-

bilă, pentru

că buna

sau

reaua

în posesiune,

adecă

credinţă

este o

cestiune

de

fapt

care n'are nici un raport cu sezina, Tribunalele vor decide deci în
fapt, dacă moștenitorul era sau nu de bună credință, independent
de punerea

despre esistența
Laurent.IX.

522,

dacă

el a avut

sau

nu

cunoștință

moștenitorilor mai apropieţi în gradul de înrudire.

549

urm.

*) Laurent. IX. 524. Aintz. IL. 1657, în fine. Pothier. Propriâte. 397.—
Post pelitam hereditatein, et ipse prodo est.“ L, 31 $ 3. Dig, Lib. 5. Tit. 3,

DESPRE

a

SUCCESIUNE —PETIȚIE DE EREDITATE.

679

fost admisă prin o hotărire remasă definitivă, trebue să restitue
reclamantului, adecă adevăratului moştenitor, toate obiectele moștenirei, corporale sau incorporale (sie jura, sive corpora sint) (L.

18 $ 2. Dig. Lib. 5. Tit, 3), cu toate accesoriile lor. )
Cheltueliu
ei, tile
orul 4 aparent posedă încă obiectele moştenir
Dacă moştenit
şi nece4
,
RI
A

nu mai remâne nici o îndoeală că el trebue să le restitue în natură, având însă dreptul de a fi despăgubit, chiar dacă el ar fi
fost de rea credință, cu cheltuelele necesare şi utile făcute pentru
conservarea lucrului. *)
Intre cheltuelele

necesare

trebue

re

să cuprindem şi plata dato- Plata dato-

viilor moştenirei făcută de cătră posesor. Deci, dacă

posesorul a

rilor.

plătit din bani! lui datoriile defunctului, el va, avea drept la despăgubire. (Arntz. IL. 1665, în fine.)
rea
In privinţa stricăciunilor aduse lucrului posedat de cătră moş- Respunde

Lentru stri-

tenitorul aparent, trebue să distingem:

1* Sau posesorul este de bună credință, şi în asemene

caz, el căciuni sau

i.
nu respunde de cât de stricăciunele care i-au adus un folos, şi numai deteriorăr
în limitele folosului tras de dânsul. ?) (Art. 117, 996 $ 2, 1343.)
2 Sau posesorul este de rea credință, şi atunci el este ob-

ligat a plăti toată dauna causată moştenirei prin culpa sau negli-

genţa sa. *) (Art. 998, 999.)

care Accesoriile
»> Astfel, moștenitorul aparent va restitui lucrurile mișcătoare
468 "4 frebue
(Art.
lui
area
esploat
și
usul
au fost aședate pe fond pentiu
tuite,
avul,
aluviune
prin
produse
,
naturale
ile
accesiun
şi
precum
urm.),
siune etc. (Art. 495 urm.) Accessorium sequitur principale.
EI va, restitui de asemene accesiunile produse prin faptul lui, acheltuit
vând însă drept la o despăgubire pentru banii ce el ar fi
(preă
credinț
rea
de
fost
fi
ar
el
în această privință, chiar dacă
3.)
Tit,
5.
Lib.
Dig.
Pr.
20.
(L.
herede.)
uro
restitul
fiuan, scilicet
Laurent. IX. 525. Pothier. Propritte. 402.
Il. 1665.
2) Laurent. IX. 530. Aubry et Rau. V. $ 616, p. 183. Arntz. volupCât pentru cheltuelele de simplă plăcere (voluputarice sau

Cheitueli

Voluptuaretuose), trebue să distingem între poseserul de bună credință și ala
drept
cel de rea credinţă. Posesorul de bună credință va avea
despăgubire

pentru

toate

cheltuelele

voluptuare

pentru că el s'a credut proprietar, pe când

făcute

de dânsul,

posesorul de rea cre-

dință va putea numai să iee tot ce se poate râdica fără deterio(L. 38

rarea lucrului, que sine detrimento îpsius rei toli possuni.
1665.
şi 39 $1. Dig. Lib. 5. Tit. 3.) Comp. Laurent. IX. 530. Arntz. Il.
Comp.
435.
ă.
Propriât
3) Arntz. Il. 1659, Laurent. IX. 531. Pothier.
şi L. 31 $ 3. Dig. Lib. 5. Tit. 3.
în urma
Buna credință a moștenitorului aparent încetând însă
est)
prodo
îpse
et
vero,
(postea
tate
intentărei” petiţiei de eredita
prin
causate
unile
stricăci
plăti
va
el
3),
Tit.
5.
Lib.
Dig.
(L. 31 $ 3.
contestatie).
faptul sau culpa sa din diua cererei în judecată (litis
(Arntz. II. loco cit.)
să se prescrie 0
2) Astfel, posesorul ar fi responsabil, dacă ar fi lăsat
un debitor
urmări
a
de
neglijat
fi
ar
creanţă a moştenirei, sau dacă
loco cit.
Laur.
Arntz.
il.
insolvab
devenit
fi
ar
urmă
în
care
al moştenirei
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Stricăciuni

produse prin

„.

Mai mult încă, posesorul
.

caz fortuit. Căciunile

:

produse prin

de rea credinţă va respunde de stri,
Ş

casul fortuit,

ceste stricăciuni ar fi avut . loc chiar

fi fost posedată

de adevăratul

dacă e] nu

dovedeşte

atunci când

moștenitor,

că a-

moștenirea

ar

pentru. că posesorul de

rea credința se consideră ca un debitor pus în întârdiere. !) (Art.
995 şi 1156 $2)
„nonurile
Pănă acum am presupus că obiectele moştenirei esistă în na-

"de posesor. tură

în mânele

moștenitorului

aparent?

Ce

trebue

să decidem

în

caz când el le ar fi înstrăinat? In această privinţă, trebueşte earăşi să distingem între posesorul de bună credinţă şi acel de rea
credinţă.
Posesorul de . — Posesorul de rea credință este obligat a plăti adevăratului
rea credinţă.
:
.
a
e
.
moştenitor toatăPi dauna ce i-a
causat înstrăinarea fie cu titlul
oneros, fie cu titlul gratuit. Astfel, dacă el a vândut lucrul cu un
preţ mai jos de cât valoarea lui reală, el va restitui valoarea întrea agă
lucrului, ear nu numai preţul ce a primit. (Art. 995, 998,
999.) (Arntz. II. 1662.)
Posesorul de
Dacă posesorul a fost de bună credință, trebue să distingem
bună credinţă,
4
ip
.
a
a.
,
între

înstrăinarea

cu titlu gratuit

.
ȘI instrăinarea cu fifa oneros.

Instrăinare
Dacă moștenitorul aparent de bună credință a, înstrăinat cu
cu titlu sa” zitlu gratuit un obiect al moștenirei, el nu datorește nici
o des"păgubire, pentru că donaţiunea nu îmbogățește pe dăruitor. 2)
lnstrăinare
Dacă din contra, moștenitorul aparent de bună credință a
cu titlu
ros,

one-

,

,

.

a
a
.
VEndut un imobil al moştenirei
(înstrăinare cu titlu oneros), el trebue să restitue preţul primit, chiar când valoarea aerului vendut ar

“fi superioară preţului (Art. 117, 996 Ș 2, 1607 şi L. 25 Ş 11.
Dig. Lib. 5. Tit. 3), de unde şi adagiul modern: pretium succedil
în locum rei, ct res succedit in locuim pretii. 5)
Acest preţ se va restitui, chiar când el ar fi superior valorei
lucrului, sau când moștenitorul adevărat n'ar fi tras nică un
folos,

dacă el ar fi fost în posesiunea moștenirei, în casul, de esemplu,
1) Laurent.
tecst și
Lib. 5.
*) Laurent.
litatea

IX. 533. Arntz. IL. 1660. Aubry et Rau. V $ 616,p. 183,
nota 14. Pothier. Propridte. 412, Comp. L. 40. Pr. Dig.
Tit, 3, de hereditatis petitione.
IX. 535. “Arntz. IL. 1661.—Cu toate acestea, dacă libera-

ar fi fost supusă

unei

înzestrarea

copil al

sarcini

(sub modo),

sau

dacă ea ar

fi fost remuneratorie ori vesplătitoare, sau dacă ea ar fi avut
de
obiect îndeplinirea unei obligaţiuni naturale, precum ar fi, de
e-

semplu,

unul

dăruitorului,

el va fi

obligat

la
„ Yestituire pănă la concurența sumei cu care el S'ar fi îmbogăţi
t. Laurent. Arniz. loco cit. Pothier. Propridte. 493, Comp. L., 25
Ş11.
Dig. Lib. 5. Tit. 3.
|
3) „Omne lucrum auferendum est tam bone fidei possessori, quam
pradon, dicendum est.“ (L. 28. Dig. Lib. 5. Tit. 3).—Acest princip
se
întindea la Romani și la fructe, guia fructus augent hereditatem,
L. 20 $ 3.—L. 40 $ 1. Dig. [ib.5. Tit. 1.—L, 178 $ 1. Dig. Lib,
50. Tit. 16.—L. 2. Cod. Lib. 3. Tit. 31.
-
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când lucrurile vândute ar fi perit prin caz fortuit puţin timp după

vândare. *)
fu privința restituirei fructelor, trebueşte earăși să distingem Restituirea
”

dacă posesorul a fost de bună sau de rea credință.

Posesorul de rea credință trebue să restitue nu numai fruc- Fosesor. de

tele percepute, dar şi acele pe care el a neglijat de a le percepe vea credinţă,
(Art. 998, 999), non solum quos perceperunt, sed etiam quod percipere poterant.*) (1. 1 $ 1. Cod. Lib. 3 Tit. 31 şi L. 25 $4.

Dig. Lib. 5. Tit. 3.)

Această restituire nu va avea însă loc de cât sub îndatorirea
din partea adevăratului moștenitor de a restitui posesorului cheltuelele ce el a făcut pentru producerea și culegerea fructelor.3) (A. 484.)
plata

ce i se cuvine,

sumei

pănă la Droniui de.

de a reţine fructele

dreptul

însă

Posesorul w'are

troversă.

pentru că, după părerea noastră, drep-

tul de retenţie nu esistă de cât în casurile anume statornicite de lege.)
de
, el câştigăipproprieta- Posesor
Cât pentru posesorul de4 bună: credință
bună ere4
tea fructelor percepute

ditate. 5) (Argument

pănă

în diua

întroducerei

dinţă.

petiţiei de ere-

din Art. 123, 485, 486.) Nicio deosebire nu

:) Laurent. IX. 534. Arntz. IL 1661. Pothier. Propridie.
şi L. 20 $ 17. Dig. Lib. 5. Tit. 3.

417.

Comp.

|

La Romani, posesorul de bună credință, nu era obligata restitui „Deosebireși
preţul lucrurilor vândute, de cât întru atâta numa! întru cât se ecua

Roîmbogăţise, în îd duntazai teneantur, în quo locupletiores facti sunt. dreptul
man.
ade
restituea
nu
E]
(L. 23 Pr. şi.25 $ 11. Dig. Lib. 5. Tit. 3.)
semenea sumele ce disipase în cheltueli esagerate sau ce consumase, lautius vivendo.

„(Quemqunque

igitur sumlum fecerint ex here-

ditate, si quid dilapidaverunt, perdiderunt, dum re sua se abuti,
$ 11. Dig. Lib. 5. Tit. 3) Vedi şi
putant, non prestabuni.“ (L.25
T,. 23. Pr.

Dig. loco cit.

2) Arntz. Ik. 1663. Aubry et Rau. V. $ 616,p.
Pothier,

Proprictâ.

431.

Duranton. |. 586.

185. Laurent. IX. 542.
Comp.

L. 25 $2

Dig. Lib. 5. Tit. 3—L. 40 $ 1. Dig. loco cit.—lnstit. $ 2.
Tit. 17.—L, 1 $ 1. Cod. Lib. 3. Tit. 31.
3) Arntz. IL. 1665. Mass6-Vergâ. II. $ 383, in fine. „Fructus
guntur deductis impensis, que querendorum, cogendorum,
vandorumque eorum gratia fumt.* (L. 36 Ş 5. Dig. Lib. 5.
:)

Vegi

supră,

p. 546,

547

şi Tom.

II. p. 467,

şi 4

Lib. 4.
întelliconserTit. 3.)

tecst şi nota 2, p. 484,

unde se arată controversa,
5) Arntz. IL. 1664. Pothier. Propritit. 430. Laurent. LX. 542 urm.
Aubry et Rau. V. $ 616, p. 184. Demolombe. ÎI. 222. Demante, |.
176 bis, LI. Mass6-Verg. IL. p. 325. Cas. Fr. D. P. 68. 1. 446.
La Romani, ori ce posesor, chiar şi acel de bună credință, tre- Deosebire

buea

să restitue toate fructele percepute, dacă ele aveau încă fi- între dreptul
Îi

gveptul
ință, (fructus extantes), ear acele care nu mai aveau ființă (/ructus
tuai.
Suţa
concuren
la
pănă
numai
i
restituire
supuse
consumti) erau
mei

cu care

el

se îmbogăţise

în momentul

întroducerei

petiţiei de

supră,
ereditate, în quantum locupletior factus erat. Vedi legile citate

Acesta,
p. 680, nota 3, în fine și în Tomul II, p. 479 nota 2 şi 3. herediaugent
fructus
macsima
era modificarea la care era supusă
tatem. Astăgi, se poate dice din

contra

că fructele

percepute

de

682

CODUL CIVII..—CARTEA UL.—TIT. 1.—PETIȚIE DE

EREDITATE.

mai esistă deci astăgi între posesorul unui lucru particular și posesorul unei universalităţi juridice. !)
Aplicarea
Moştenitorul aparent de bună credință va avea drept nu nuArt. 525 în
i
privința fruc- Mai la fructele naturale, dar și la acele civile.
Asupra acestui

telor civile: punct nu încape nici o îndoeală, (Comp. L. 1 $ 1. Cod.

Controversă.

Lib. 3.

Tit, 31.) EL va câştiga fructele naturale prin percepere, adecă prin
deslipirea, lor de lucrul care le produce, ear acele civile se vor
dobândi di cu di, în proporţiune cu. timpul posesiunei sale. (Art.
525.) Cu alte cuvinte, Art. 525, în lipsă de alte disposiţiuni,
se
aplică atât posesorului unui obiect particular, cât şi acelui unei

universalități juridice. ?)

Despre actele făcute de cătră moștenitorul apareni.
Moștenitorul

aparent, în urma

evicțiunei

sale de cătră adevă-

ratul proprietar, este un posesor fără nică un tițlu. Fiind
că el
a putut însă să facă în timpul posesiunei sale acte de adminis
traţie și chiar de disposiţie, naște întrebarea: care va fi soarta
acestor acte? Actele făcute de dânsul fi-vor ele nule, ca unele
ce
emană de la un posesor lipsit de orl ce drepturi, sau fi-vor
ele
valide în interesul celor de al treile care au contractat cu
dusul?

Cestiunea, este plină de dificultăţi şi viu controversată.
Acte de administraţie,.

In părerea generalminte admisă, se face o distineţiune între
actele de administraţie şi acele de disposiţie.
Actele pur conservatorii şi de administraţie, precum ar fi, de

Controversă. esemplu,

contractele

de

închiriere

mult, vendarea obiectelor supuse
sată, de justiţie, ete. ar fi valide,
să emane de la acei care nu au
renunță la moștenire (Art. 690,
cel care n'au avut nici un drept

pe un

period

de

cătră uu posesor de bună credință nu măresc

patrimoniul moşte-

nirei, ci acel al posesorului, non augent hereditatem,

nium

possessoris.

Vedi

Tom.

cinci ani cel

stricăciunei, bine înţăles autoripentru că asemene acte putând
calitatea de moștenitori şi care
707), pot să emane şi de la aasupra moștenirei. 2) (Comp. Art.

II, p. 419,

nota

3.—Cu

sed patrimo-

toate aceste,

nu se poate dice astădi că macsima fructus augent hereditaten a
fi abrogată. Vedi supra, p. 513, 579 şi 619. Comp. Laurent. IX,

)

2

542.

Aubry

et Rau.

V. $ 616, p. 185, nota 19. Demolombe.

Il. 222,

De asemene, legiuitorul nu distinge între moștenitorii care au sau
care n'au sezina. Și unil și alții vor câștiga fructele pănă în diua
întroducerei petiţiei de ereditate, chiar dacă ei mau cerut punerea
lor în posesiune de la justiţie (Art, 653), destul este numai
ca ei
să fie de bună credință, ceea ce este o pură cestiune de fapt. Lau-

rent. IX. 522, 549 urm. Vedi şi supră, p. 618, nota 3, în
fine,
Vegi Tom. IL. p. 481, tecst și nota 2, unde se arată controve
rsa.

Arntz.Il. 1671. Aubry et Rau. V. $ 616, p. 188, tecst și nota 30.
Proudhon. Usufruit. LI. 1319. Demolombe. Il. 236, 237. Demante.
1.
176 bis, IV.—Contrâ. Laurent. IX. 555-558.
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r în
110 şi 111 din codul civil după care și acei trimeşi proviso
posesiunea averei unui absent pot face asemene acte.)
Plata făcută
oruAstfel, în această părere, plata făcută de buvă credinţă de moştenit
aparent.
lui
aparent
torului
moșteni
mânele
în
unei
succesi
al
cătră un debitor
Art. 1097.
ar fi validă. !) (Analogie din Art. 1097.)
ju
Motărir
în favoarea sau . în contra- c reşti.
De asemenea, hotăririle pronunţate
.

moștenitorului

y

aparent

ar fi oposabile adevăratului proprietar, dacă Gentroveasă.

le
moștenitorul ar fi pledat de bună credinţă, pentru că procese
conce
vreme
de
traţie,
sunt nişte acte de gestiune și de adminis
sens
servarea bunurilor atârnă adese ori de curmarea lor întrun
sau în altul. 2)

făcute de . (străinărsă.
Cât. pentru cestiunea de a se ști . dacă înstrăinările
3
.

moștenitorul

aparent

sunt sau

nu valide,

ea

grea,

este şi mai

și

mai multe sisteme se găsesc în presenţă.

are
Iutăi şi întăi, toată lumea recunoaşte, în Francia, că înstrăi- Instrăiu

narea bunurilor corporale

validă, dacă

este

de bună credinţă. 2) (Art. 1909.)

Apoi, se admite, de asemenea,

de bună

credință

nu poate

cumpărătorul

a fost corporale.

că moștenitorul aparent chiar anatrăinare

să dispue

cu

titlul

gratuit

de obiec-

tuit.

auna
tele moştenirei, şi că adevăratul proprietar ar putea în tot-de
. LX. 555 urm.
5) Awntz, II. 1671. Demolombe. II. 236.—-Contră. Laurent
nu era Liirel
moșten
ul
debitor
,
Romani
la
că,
t
__Este de observa
le sau
obiecte
ui
itorul
berat de cât dacă posesorul restituea moșten
Tit. 3.
5.
Lib.
Dig.
fine.
în
17,
$
25
L.
banii primiţi de dânsul.
fidei
bone
si
„Ei
Vegi şi [. 31 $ 5. Dig. loco cit. unde se dice:
ressi
quidem
et
;
placet
ere
restitu
possessor fuit, sive non, debere
i
es.
debitor
jure
ipso
tituerit, liberari
|. 176, bis IV.
2) Arntz. ÎI. loco cit. Demolombe. II. 9238. Demante.
42. Tit. 1.—
Lib.
Dig.
44.
L.
Comp.
28.
1)
Poullier D. IV. (pastea
ui aparent
itorul
moșten
Contră. Laurent. IX. 559, care contestă
dreptul de a face ori ce act,

pentru

că el fiind

evins,

de adevt-

care să
ratul proprietar n'a fost în drept de a face vre un act
”
lege pe acest proprietar.
r consim- Transacţiuni.
Aceeași controversă esistă şi în privința transacţiunilo
ăței tran- Controversă,
validit
sensul
în
țite de cătră moștenitorul aparent. Vedi
Il) 54 și
(partea
III
D.
r.
Poullie
239.
IL.
sacţiunilor: Demolombe.
IV, p.
Tom.
30
3.
$
,
heritier
Vo
Quest.
Merlin.
29.
I)
IV (partea
ă
Aceast
fine.
în
575,
I.
on.
Durant
3179._—Contrâ. Laurent. IX. 560.
2.
Lib.
Dig.
2.
$
3.
L.
.
Romani
la
şi
admisă
era
din urmă soluție
s.
hionibu
transac
Tit. 15. Comp. şi L. 17. Dig. loco cit., de
561.
3) Demolombe. Il. 252. Arntz. II. 1671. Laurent. IX.
să cedeze un Cesiune de
sau
vândă
să
însă
putea
n'ar
aparent
itorul
Moșten
itor ar pu- agreate: .
moșten
tul
mobil incorporal, adecă o creanță, și adevăra
Controversă.

tea să revendice creanța

de la cesionar,

Larombitre.

Art. 1240, No. 8. Vedi însă Demolombe. loco cit,
ar
siunile de creanţe făcute de moștenitorul aparent
1989,
1988,
Il.
.
Mourlon
și
562
XXXIL.
Laurent.
1909 nu se aplică la mobilele incorporale.—ârt.
însă la efectele la purtător. Troplong. Prescription.

Oblig. XII.

după cate cefi valide. Comp.
după care Art.
1909 se aplică
II. 3065.
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să revendice acele obiecte de la cei de al treile donatari sau
legatari, dacă acţiunea sa n'ar fi fost preserisă. ) Qui certat de
damno vitando, anteponendus est ei qui certat de lucro captando.
Venim în fine la cestiunea cea mai grea din toate, şi anume,

titlul oneros. la acea de a se şti dacă

adevăratul

proprietar

trebue sau nu să res-

Controversă. pecţe înstrăinările imobiliare consimţite cu titlul oneros de cătră
moștenitorul aparent. ?)
Cestiunea este de astă dată controversată şi chiar îndoelnică,
însă soluțiunea care mi se pare cea mat juridică este acea care
pune în princip că înstrăinările imobiliare consimţite de moştenitorul aparent sunt absolut nule, chiar când vendătorul şi cumpă-

rătorul ar fi fost ambii de bună credință, pentru

aparent nefiind

proprietar,

ma

putut să

că moștenitorul

transmită nişte drepturi

pe care nu le avea el însuși. î) Nemo plus juris in alium trans-

') Aubry et Rau. V. $ 616, în fine Arntz, II. 1672. Demolombe.
II.
251. Mourlon. |. 494. Laurent. IX. 561, în fine. Chabot, Ast. 756,
No.

16.

Demante.

[.

176

bis, IX. Acest

din

urmă

autor

admite

însă validitatea donaţiunei, când ea ar cuprinde pentru donator
obligaţia de garanţie, ceea ce s'ar întâmpla, de esemplu, în casul când
moștenitorul aparent ar constitui o zestre. (Art. 1240.) Vedi însă

”
:)

asupra acestui caz, Mourlon. ]. 494, nota 2.
Vedi asupra acestei însămnate cestiuni v monografie

a lui P. Jozon

pronunţat

No.

în Revue pralique de droit francais, anul 1862, Tom. 14, p. 378 urm.
Laurent. IX. 562 urm. Mourlon. [. 495. Duranton. IL. 552 urm.
Toullier. D. II (partea 11) 287 urm. şi III (partea L.) 31. 'Troplon
g.
Hypotheques. IL. 468 şi Vente. IL. 960. Grenier. Hypothiques.
|.
51. Marcad€. 1, asupra Art. 137, No. 472. C. Poitiers. Repert. Dalloz. Succes. 549, nota 1. Trib. Bonneville. Dreptul pe 1881, No. 48.
Cas. Belg. D. P. 47. 2. 30. D. P. 79. 2. 35. Tot în acest sens s'a
şi Curtea din București.

Dreptul

pe

1881,

48.

Celelalte sisteme menţin înstrăinările imobiliare sevârşite de moştenitorul aparent, însă nu sunt de acord asupra condiţiilor ce
urmează a fi îndeplinite. Astfel, unii menţin aceste înstrăinări
sub

condițiunea că atât vândătorul cât și cumpărătorul să fie de bună
credință (vegi decisiile citate de Demolombe. II. 246 și de Aubiy
et Rau, V. $ 616, p. 189, nota 31), pe când alţii se mulțumesc nu-

mai cu buna credinţă din partea cumpărătorului. Chabot,
asupra.
Art. 756, No. 13-15 şi Belost-Jolimont, observ. 4. Poujol.
Succes.

Art. 756, 757, No.

10. Duvergier.

Vente.

[.

295.

Demolombe.

II.

247 urm. Arntz. Il. 1674. Al. Degr. Dreptul pe 1881 No.
54. Comp.
D. P. 86. 1. 310. D. P. 77. 1. 499. D. P. 64. 2.861 şi 171.
D.P.
70. 1. 193.

Intw'un alt sistem, înstrăinările consimţite de moștenitorul aparent sunt menținute, sub condiţiunea ca numai cumpărătorul să fie
de bună

credinţă,

făcându-se

abstracţiune

de buna

sau

reaua

cre-

dință a moștenitorului aparent, când acest din urmă este o rudă
a defunctului în gradul succesibil, care luând moştenirea în lipsa unei rude mai apropiete, a esercitat o posesiune pacinică și publică.
Aubry et Rau. V $ 616, p. 188, teest și nota 31,
În fine, în ultima părere, se susține că înstrăinăvile n'ar fvalide
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ferre potest,
1770, 1803
admisibilă,.cu
tatea sa prin
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quam îipse habet. (Li. 54. Dig. Lib. 50. Tit, 17 şi Art.
C. C. 565 Pr. Civ.) Această părere este cu atât mai
cât proprietarul nu poate să fie despoet de propriefaptul altuia fără consimțământul seu. 5)

de cât atunci când evicțiunea ce ar
credinţă

|. |

suferi

ar da loc la un recurs în garanție,

cumpărătorul de bună
a cărui

resultat ar fi

sude a face ca moștenitorul aparent, şi el de bună credință, să fost
fi
ar
dacă
suferit,
fi
ar
cât
de
mare
mai
nare
fere o condam

părere se
direct acţionat pe cale de petiție de ereditate. Această
Dig. Lib.
17.
$
25
legei
etarea
interpr
pe
samă
cu
întemeiează mai

Ve
5. Tit. 3. Vegi în acest din urmă sens: Merlin. Quest. Tom. IV,
urm.
211
hâretier $ 3. Malpel.
Dreptul RoControversa care vedem că esistă în această privinţă în dreptul
ce Contesă
modern s'a născut şi în dreptul Roman, din causa interpretărei
Dig.
17.
$
25
L.
ales
mal
și
e,
pandect
din
te
fragmen
unor
sa dat
care
Lib. 5. Tit. 3. Cu toate aceste, putem cita mai multe tecste din
revendi
în:
a
acţiune
avea
tor
moşteni
tul
adevăra
că
vesultă positiv
de
re
prticula
lucruri
se
care contra celor de al treile care dobândi
a le moştenirei de la moștenitorul aparent. Astfel sunt legea 7. Cod.
Lib. 3. Tit. 31. L. 4. Cod. Lib. 7. Tit. 34. Vegişi legea 2, în fine,
tiCod. Lib. 3. Tit. 31, unde se qice: „FEmtor autem, qui proprio
jure Convetulo possessionis munitus est, etiam singularum rerum
ar este
particul
titlu
cu
torul
mitur“, ceea ce însămnează că dobândi

pasibil de acţiunea în revendicare pentru toate lucrurile dobândite
de dânsul. Tot în acest sens se mai pot încă cita și alte tecste,
Astfel este, de esemplu, legea 13 $ 4. Dig. Lib. 5. Tit. 3, din
ucare resultă că moștenitorul adevărat are petiția de ereditate
re
moşteni
de
dreptul
t
cumpăra
a
tilă (outitis) contra aceluia care
de la moştentorul aparent: „Si quis hereditatem emerit, an utilis
in ewm petitio hereditatis deberet dari ?... Et mutat Gaius Cassius dandam utilem actionem.« 'Tot astfel, acel care cumpărase de
la fisc o moştenire ca vacantă, era pasibil de petiția de ereditate: „Si quis a fisco hereditatem, quasi vacantem, emerit, equissimum crit, utilem actionem adversus eum dari.“ (L. 13 $ 9. Dig.
Tib. 5. Tit. 3.) Veqi şi L. 13 Ş 11. Dig. loco cit.
Este adevărat că Merlin s'a încercat a susținea validitatea în-

străinărilor consimţite de cătră moștenitorul aparent, întemeindu-se

pe legea 25 $ 17. Dig. Lib. 5. Lit. 3, însă Duranton (|. 565 urm.)
a dovedit cu prisosință că Menlin a interpretat în mod greșit acest
tecst, care de altmintrelea, după părerea tuturora, este întunecos
şi greu de înțăles.
1) „1d quod nostrum est, sine facto nostro ad ahum transferri non

potesi.* (L. 11. Dig. Lib. 50. Tit. 17.) Comp. Art. 475, 480, 481 C. C.

FINELE

VOLUMULUI

AL III-lea.

Mddenda et Corrigenda
(TOMUL

11, la finele rânduluă 4, cetește zepedei în loc de zăpădlei.
24, rendul 4, idem.
39 rendul 29 al notei, catește dritul, în loc de dretul.
51, la finele vîndului 8, cetește și în loc de saă.
51, la finele renduluă 11, ceteşte cedând în loc de oră să cedeze.
142, rândul 7, ceteşte mărturisire în loc de mărturie.

La
La
La
La
La
La

p.
p.
p.
p.
p.
p.

La

p. 168,

La
La
No.
La

Il)

în loc de strămutarea.

la începutul notei 2, ceteşte strămutare

XII.
p. 225, la îmceputul rendului 15, Demolombe XIII în loc de
1889,
pe
Dreptul
l:
cuvântu
după
p. 280, la rândul 5 al notei, adde
6.
No.
1)
(Anul
Galaţi,
din
ră
judecia
54. Vedi și Revista
a, în
p. 306, rândul 4, din nolă, cetește ar refusa de a se pronunț
loc de ar refusa.

La

p.

La
La
La
La
La

p.
p.
p.
p.
p.

338,

rândul

1882, No. 46.
358,
371,
377,
390,
391,

5 din

notă, a

se

adăugi

cuvintele:

pe

Dreptul

la finele venduluă 1 din nota 2, cetește adire în loc de adiere.
rândul 19, ceteşte determinat în loc de terminat.
rendul 10 din nota 1, cetește timp în loc de timpt.
rândul 8 din nota 3, ceteşte enim în loc de emin.
finele rendului 8 din nota, ceteşte D. P. 55. 1. 49 în locde

D. P. 55. 1. 49 şi 71.

Za p. 394, rândul 14 din nota 1, ceteşte delasarea

|

în loc de declasarea.

La b. 395, rândul 13, ceteşte: vei supră,p. 393, nota 2, în loc de 394.
în
La p. 423, rândul 2 din nota 2, ceteşte Pr. Civ. T. VI (partea II)
loc de (Partea III.)
La p. 432, rândul 3 din nota 2, adde după p. 952, cuvintele Tribun.
Ialomilza. Dreptul pe 1886, No. 54.
La p. 458, la începutul rendului 8, ceteşte pact suceesoral, în loc de
pacat succesoral.

a
La p. 534, rendul 1, cetește valoarea imobilului, în loc de la valoare
imobilului.
La p. 547, finele rândului 21, ceteşte şi tot o dață în loc de tot o dată..
La p. 619, la începutul rendului 12, ceteşte clausă în loc de causă. .
La p. 624, la finele rândului 7, ceteşte moştenitorul în loc de moștenitorului
donatorul.
La p. 661, în mijlocul rândului 6, ceteşte donalarul, în loc de
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TITLUL

IV.

Despre servituţile reale şi prediale. (Art. 576-643.)
Definiţiunea și caracterul servituţilor reale. (Art. 576.).
Clasificarea servituţilor. (Art. 577.)
Princip fundamental de interpretare a servituţilor.
CAPITOLUL

din partea

proprietarului

megieş

unui

sat sau unui cotun.—Servitute stabilită întrun

teres pablic. (Art. 581.)
Despre apele de ploae . ..
Despre apele de ploae care cad sau se scurg pe un

9

9
9—13 14
14—16
16—21

in21 —-23
24

fond

privat.

24—25

Despre apele de ploae care cad sau se scurg pe o cale
publică
Pa
Despre apele curgătoare. (Ant. 582.)
.
.
Despre apele curgătoare care hotăresc sau mărginesc o
proprietate. (Art. 582 $ 1.)
.
Despre apele curgătoare care trec prin o proprietate (qui
traverssent un herilage.)

1—8

a unui "drept

asupra isvorului. (Art. 579, 580.)
.
Dobândirea unui drept asupra isvorului din partea unei comuni,

1—7

L

Despre servituţile ce se nasc din situațiunea locurilor.—
Servituţi naturale sau legale .
,
Intinderea servituților impuse fondurilor inferioare. (Art. 578.)
Despre proprietatea şi usul apelor.
.
e.
Despre apele de isvor. (Art. 579—581.).
.
Dobândirea

_Pagia.

(Art. 582

$ 2)...

.

Dreptul tribunalelor de judeţe de a hotări contestațiile dintre
riverani relative la repartițiunea apelor. (Art. 563.)
Despre grăniţuirea proprietăţilor vecine, (ant, 584.)
Despre îngrădirea proprietăţei.
.
,
.
Despre îngrădirea de bună voe. (Art. 585) .
Despre îngrădirea silită. (Art. 600.)

CAPITOLUL
Despre servituţile stabilite

de lege,

25—21
27—28
28—32
32—33
38—35
35—44
44
45—47
47—51

U.

sau mai bine dis, des-

pre obligaţiunile sau sarcinile impuse de lege din causa vecinătăţei. (Art. 586.)
.
Servituți sau mai bine dis sarcini stabilite în interesul Statului sau al comunei. (Art. 587. )
.
Sarcini impuse de lege în interesul particularilor. (Axt.
588, 589.).
PD

52
52-55
55—ă6

44
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SECŢIUNEA 1..
Despre zidul, șanțul și gardul comun
ce vecinii

sunt

obligați

a o observa
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și despre distanţele

în plantaţiunile lor

56

Despre zidul comun. (Generalităţi). .
„Despre casurile de comunitate şi semnele de necomunitate,.

56—57

Sarcinele comunităţei. (Art. 592, 593),
.
Efectele comunităţei. (Aft. 594-596, 599.)
„i
Dobândirea comunităței unui zid. (Art. 597, 598.)
Despre șanțurile comune. (Art. 602—605.).
Despre gardurile comune. (Art. 606, 609.)
,

63 —66
66—74
74—81
81—84
834—89

(Art. 590, 591)

. .

Despre distanțele

ce vecinii trebue

58—63

să observe în plantaţi-

unile lor. (Art. 607, 608.)
|
Despre casul în -care diferitele caturi a unei case aparțin Ja
mai multe persoane. (Art. 664 din codul francez eliminat la 'nol.).
SECŢIUNEA

89—98
98—99

II.

Despre distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru oare.
care construcțiuni și rezămarea de materii corosive. (Art. 610.) 100—103
|

SECŢIUNEA

III.

|

_

Despre vederea în preprietatea; vecinului. (Art. 611—614.)

103—114

Despre servituţile de lumină (jours sau jours de souffrance.)

114—115

SECŢIUNEA

IV.

Despre picătura streşenilor. (Art. 615.)

.

SECŢIUNEA

Y.

115—117
|

Despre dreptul de trecere (stabilit de lege.) Art. (616——619.)
CAPITOLUL

118—126

II.

Despre servituţile stabilite prin faptul omului .
SECŢIUNEA

126

|.

Despre, osebitele feluri de servituţi ce se pot stabili asupra bunurilor. Despre diversele specii de servituți. (Art. 621,622.)
Despre servituţile care pot fi stabilite prin faptul omului,

126—132

(Art.

132—135

620.).

Persoanele care pot stabili o servitute (servitute pasivă.)
Persoanele care pot dobândi o servitute. (servitute activă.)
Modalităţile servituților.
aaa
e ae

135—137
137—138
138—139

SECŢIUNEA II.
“Despre modul cu care 'se stabilese servituțile .
,
Despre stabilirea servituţilor continue şi aparente. (art.
623, 625,

626.)

.

Titlu. (Art. 623, 628)

. .

RR

„e

Posesiune de 30 de ani. (Art. 623.) A
Destinația proprietarului. (Art. 625, 626.)
Despre stabilirea, servituţilor continue și neaparente şi "acelor

139
139
e 189-—140

„140—142

142—145
145—148
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.
(Art. 624.)
neapărente.
sau
discontinue aparente
Despre prescripţiunea drepturilor de._proprietate
a
analogie cu servituţile
Perderea

(Art. 698)

actului

sau distrugerea

constată

care

care au

Despre drepturile proprietarului

15L—158
. 153—155

de a esercita servituţile. (Art. 620 $ 2.)
SECŢIUNEA

151

servitutea.

ee

Despre modul
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148—151

„

III.

fondului căruia se cuvine
155

.
cc.
proprietarului fondului stăpânitor.—Ser-

. . .
servitutea
Despre drepturile

155—157
157—163
|
163—164
165

RR
vituţi accesorii. (Art 629.)
Despre lucrările necesare servituței. (Art. 630—632.) .
Efectele împărţelei fondului stăpânitor și acelui serbilor.—
Impărțirea fondului stăpânitor.. (Art. 633.) .
a
Impărțirea fondului şerbitor
obligaţiunile

Despre

şi

drepturile

proprietarului

fondului

„ 165
„ 165—166

E

şerbitor. (Art. 634.).
Obligaţiuni

e e 167—169

eee

Drepturi .

Neputinţa proprietarului fondului dominant de a împovora
„169—170
a.
condițiunea fondului şerbitor. (Art. 635.)
„ 170—172
Restricţiuni care resultă din obiectul servituților .
„172—174
Despre acţiunile la care servituţile pot da naştere
SECŢIUNEA

IV.
175

a
Despre modul stângerei servituților
Despre causele de stângere a servituților care decurg din
dreptul

ITB—IT

e

comun.

Despre causele de stângere a servituţilor anume prevădute

de lege

.

.

.

.

.

.

17T—178

ce

Despre imposibilitatea, de a întrebuința servituţile, sau mal
bine dis, despre suspendarea eserciţiului servituţilor. (Art. 636,

637, BOL)

a e 178—18]

ea

__ Despre stângerea servituţilor prin confusiune. (Art. 638, 627.)
Despre stângerea servituților prin ne-uz sau neiutrebuințare.

(Art. 639, 640.)

. . . .

eee

Inriurirea indivisibilităţei servituţilor asupra prescripțiunei.

(Art. 642, 643.)

a

182—185

+ 186—198
193—196

„
Despre prescrierea modului servituței. (Art. 641.)
Despre natura statutului servituţilor prediale. (Drept intere e
e ea
național.)
620.)
(Art.
omului.
faptul
prin
stabilite
servituţile
Despre
Despre servituţile naturale care derivă din situațiunea loaaa
curilor. (Art. 578 urm.)
Despre servituţile legale.—Servituţi legale de utilitate pu-

plică. (Art. 586 urm.) . . .

eee
urm.)

.

201—202

e e e 202-208

Servituți legale de utilitate privată. (Art. 586, 588.) Despa
pre comunitate. (Art. 590 urm.)

Despre vedeni şi lumină. (Art. GIL

196—200
200
200—201

208

„204
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Despre diferitele moduri prin care se dobândeşte şi
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se transmite proprietatea şi despre celelalte drepturi
asupra luerurilor, (Art. 644 urm).
Pee
e
905- urm,
Disposiţiuni generale
. . . . . . , . . . , . . 205—906
Modurile de a dobândi proprietatea enumerate de lege. (Art.
644—649,)

.

n

Despre lucrurile a cărora us e comun tuturora. (Art. 647.)
Despre vânat și despre păscuire. (Art. 648.)
„2
Despre invenţiune sau găsire
eee
Invenţiune relativă la lucrurile perdute de cătră proprietarul lor .
ee
e
Invențiune relativă la, comoară. (Art. 649.) |
oo
o
Despre lucrurile luate de la inimici prin faptul resboiului.
(preda bellica.)
PR
„

TITLUL
Despre succesiuni,
TATĂ)

moşteniri

a

206 —910

210—211
2211—213
913—914
914—915
916—221
291—999

|.

sau elironomii.

(Gene:
999

Impărțirea moştenirilor în legitime și testamentare. (Art. 650.)
CAPITOLUL

223-—924

1.

Despre deschiderea succesiunilor. (Art. 651, 652.)
„294—998
Despre sezină sau despre continuarea posesiunei în persoana moștenitorilor. (Art. 653.)
E
„228—234

Despre
Despre
Despre
Despre
Despre

Efectele

:

CAPITOLUL II.
calităţile cerute pentru a succede . . . . . .
causele de incapacitate. (Art 654 C.C. şi 7 $ 5 Const.)
efectele incapacităței .
1989
causele de nedemnitate. (Art. 655, 656.) .
efectele nedemnităței în genere
aaa
e e

nedemnităţei

în

privinţa

celorlalți

moștenitori.

235
235—2939
239—948
948—250

(Art, 657.) e
250—989
Efectele nedemnităţei în privinţa celor de al treile .
„959—253
Despre efectele nedemnităței în privința copiilor nedemnu-

lui.

(Art.

658.)

Pe

CAPITOLUL

„

III.

Despre osebitele ordine de succesiune legitimă
SECŢIUNEA

. 253—955

„ 2ă6

1.

Disposiţiuni- generale. (Art. 659.)
aa
ee
Modul de a stabili promiscuitatea sau apropierea înrudirei.

(Art.

660—663.)

.

.

o.

Despre dovedirea înrudirei în materie de moştenire .

956—957
„

257—260

„260

293
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SECŢIUNEA

II.

Despre representaţiune. (Definiţiune.)
Persoanele

(Art. 664.) .

care pot invoca representaţiunea.

„

260—261

(Art. 665, 666.)

262—263

Representațiunea în linie dreaptă sau directă descendentă.
(Art. 665).
, .
„ 263—265
Representațiunea în linie colaterală. (Art: 666.).)
„ 265—267
Persoanele: care pot fi representate.. (Art. 668.)
„9267—268
Efectele representațiunei. (Art. 667.)
,
„267—270

Osebitele ordine de moştenire.

.

.

.

SECŢIUNEA

.

. .

„270

III.

Succesiunile deferite descendenților (prima clasă de moşenitori). (Art. 669.)
Pa
,
„a
SECŢIUNEA

910—273

1V şi V.

Succesiunile deferite ascendenţilorşi colateralilor.
„273.
Suceesiunile deferite fraţilor şi suro ilor şi descendenților
lor, atât în casul când

defunctul a lăsat pe tatăl şi pe mama

-

sa în viață, cât și în casul când aceștia au murit înaintea, lui.
(A doua clasă de moștenitori.) . : .

273

unuia din ej. (Art. 671, 673.)
.
Moartea tatălui şi a mamei inaintea lui de cujus. (Art. 672.)

273—2176
216—277

Impărţeala moştenirei între colatevralii privilegiați. (Ant. 674.)

977—282

Supraveţuirea tatălui și a mamei lui decujus, sau numai a

Succesiunile deferite ascendenţilor, alţii decât tatăl și mama,
(A treia, clasă de moştenitori.) (Art. 670.) .
.
Succesiunile deferite colateralilor ordinari, adecă alţii de cât

frații surorile sau descendenții lor. a
tori.) (Art. 675.) .
Gradul

pănă

281—284

patra clasă de moşte.
„ 284—285

la care rudele succed. “(at

676.)

285—986

Despre : moştenirea particulară a ascendentului dăruitor,
(Retour successoral. —Art, 747 fr. eliminat din codul nostru)

Despre

286

CAPITOLUL IV.
succesiunile neregulate
SECŢIUNEA

1.

Despre drepturile copiilor naturali asupra bunurilor mamei lor,
şi despre succesiunea copiilor naturali morți fără posteritate.
!

SECȚIUNEA

II.

287—288
i

Despre succesiunea soțului supraveţuitor și despr$ a Statului.
Despre moştenirea cuvenită soțului remas în viaţă. (Art.

652 82,679).

.

Despre moştenirea cuvenită Statului. (Ant. 6524 în fine, 680.)
Formalităţile

ce trebue

289—290
290—291

să îndeplinească soţul și statul când

primesc moștenirea cui-va. (Art.
Forwmalitățile impuse

289

681,

683.)

pe lângă . cele” de mai

luă remas în viață. (Art. 682.)

.

.

.

291-—293

sus numai soțu-”

„+

998—295
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Despre dreptul de moştenire al femei când se află în concurență cu descendenţii sau alte rude chiemate după lege la
succesiunea soțului ei mort. (Art. 684.) . . . 295—303 şi 469 urm.
CAPITOLUL
Despre acceptațiunea

şi repudiarea

YV.

moștenitorilor

SECȚIUNEA
Despre

acceptaţiunea

pură

şi

|
.

.

, 304

1.

simplă.

(Art.

685,

686.)

.

.

304—308

.
.
.
.

323—324
394-—398
398—329
329—335
335
335-336

Despre capacitatea de a primi o moștenire. (Ant. 687.) . 308—310
Despre formele acceptaţiunei.— Acceptare espresă —acceptare tacită. (Art. 689—691.).
,
o...
310 —322
Acte de disposiţie care se consideră ca acte de administraţie provisorie

şi care, ca atare,

nu atrag primirea

moșşteni-

rel. (Art. 707) i
Despre transmisiunea moștenirei. (Art. 692, 693.) . .
Despre efectele acceptaţiunei. (Art. 688.) , . . . .
Casuri în care acceptatea este revocabilă. (Art. 694.) .
Persoanele care pot cere anularea acceptărei . . . ..
Casuri

în care aceptarea

este

inesistentă

Efectele anulărei acceptațiunei

.

.

.

.

|

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

„

. 336—337

SECȚIUNEA II.
Despre renunțarea la succesiuni. (Ant. 695). . . . . :
Efectele renunțărei. (Art. 696; 697, 698.) . . . . . Despre revocarea renunțărei . . , ...
Despre dreptul ce are renunţătorul de a reveni asupra renunțărei sale. (Prima escepţiune la principiul irevocabilităţei”
renunțărei.) (Art. 701.)
.
„
Despre prescrierea dreptului de moștenire, adecă a, facultăței de a primi sau de a lepăda moștenirea. (Art. 700.) .
Despre dreptul creditorilor de a reveni asupra renunţărei
moștenitorului. (A doua escepțiune la principiul irevocabilităței renunțarei. (Art. 699.) . . . . . . , .
1
Despre dreptul renunțătorului de a reveni asupra renunţă.
vei sale. (A treia escepțiune la principiul irevocabiltăţei reDunțărei)
Ta
Casuri în care renunțarea este anulabilă
. , . . . .
Casuri

în care anularea

este

inesistentă

.

.

.

.

.

337—541
341——347
947
341—351

351—354
354—359

359
359—361
861—362

Despre renunțarea la o moștenire viitoare —Pacte succesorale. (Art. 702, 965 $ 2, 1226).
ape
a + 362—365
Despre pedeapsa edictală contra moștenitorului care cu rea
credinţă a pus la o parte sau a ascuns lucruri de ale mMOştenirei. (Art. 703, 712.)
,
PR
„ 365—372
SECȚIUNEA

III.

Despre beneficiul de inventar, despre efectele sale Şi_despre obligațiunile eredelui beneficiar
eee
e
a 812—874
Despre

împrejurările care atrag

primi moștenirea sub beneficii de

perderea

inventar

-.

tacultăței de a

.

.

.

.

. 375
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Condiţiuni cerute

pentru validitatea accepiațiunel sub bene-

315-—3179
ficiă de inventar. (Art. 704, 705).
.
Despre termenele date moștenitorului spre a delibera şi a
379—383
face inventar. (Art. 706, 709, 710.).
.
Despre condițiunea moștenitorului în timpul termenelor le384—386

gale sau judeciare. (Art. 708.)
Despre condiţiunea moștenitorului

nelor legale sau judeciare. (Art.
Despre

efectele beneficiului

după

711.)

espirarea termene-

.

de inventar.

.

.
(Art. 113)

Obligaţiunile moștenitorului beneficiar.
. .
„
Administraţiunea moștenitorului beneficiar. (Art. 714, 715
C. C. Art. 707 Pr. Civ.).
.
Vândarea averei de moştenire. —Vândarea averei mişcătoare.

(Art. 716.)

Vengarea avere nemișcătoare. (art. 717 C, 0. 705 Pr. Civ.)
Obligațiunea moștenitorului de a da cauţiune. (Art. 718.)

Ordinea în care creditorii şi legatarii trebue să, fie. plătiți
şi recursul lor. (Art. 719—722.)
.
Despre casul în care esistă creditori sau legatari. oponenți.

(Art. 719 $
Despre

1.)

,

386—388
388—395
396.
396—404
405—407
407—409
410 —411
411-—412
412—415

casul în care nu esistă creditori sau

legatari opo-

415—416
nenți. (Art, 719 $ 2.)
.
RR
417-—415
Recursul creditorilor neoponenți. (Art, 720)
Plata cheltuelilor pentru peceţi, inventar, darea socotelelor
„ 419
ete. (Art. 723.)
AR
e.

.
Despre

succesiunile

SECŢIUNEA

IV.
„ 420

vacante

Condiţiuni cerute pentru ca moştenirea să fie vacantă.
(Art, 724.).
,
i. .
Rinduirea unui curator. (ant. 725.)
î.C
Administraţiunea curatorului. — Drepturile Și " îndatoririle
curatorului.

(Art.

796,

7273.

a.

Drepturile creditorilor

.

.

420—422
422—493
„-498—497
427

CAPITOLUL VI.
Despre

împărţire şi despre

„428

raporturi

SECŢIUNEA |.
Despre împărțirea succesiunei
Drepturile coproprietarilor sau comoşenitorlo

428

în timpul

indivisiunei .
a.
Incetarea indivisiunel. (Art, 728, 799) .
Capacitatea necesară pentru a putea sta în judecată îîn îm-

428 —430

431—439

439—444
părțeală. (Art. 749.).
Persoanele care pot să esereite acţiunea în “împărțeală. 444446
Persoanele în contra cărora împărțeala trebue să fie cerută, 446
Formalități” preliminare. — Punerea peceţilor şi ridicarea
446—449
lor.— Facerea inventarului. (Art. 730 $ 2—732.)
Tribunalul competent pentru judecarea contestaţiilor care

ge tădică în materiile dee moştenire, (art. 95 C. 0. și 655 2
5% 3 Pr. Ci)...

,

. 449—45]

696::

Formele împărțelei . . ......
Impărțeala de bună voe. (Art. 730 $ 1.)
Impărțeala judeciară. (Art. 747, 733 C. C. "Art, 691,

694 Pr. Civ).

e...

Prețeluirea imobilelor. (Art. 734.)
Preţeluirea mobilelor. (Art. 735.)
Vendarea

mobilelor

.
.

și a imobilelor.

.
(Art.

.

.

...

736,

748.)

Pagina,
„ 451
451—453

692,

453—456
„456—458
„ 458—459
„

459—464

Formaţiunea masei de împărțit şi lichidarea drepturilor acelor interesați. (Art. 737,746.) . . . . . . . . . . . 464—466
Compunerea părţilor sau a loturilor. (Art. 740—743 $ 1, 145.) 466—474
Tragerea loturilor la sorți. (Art. 743 $ 2 ab înitio, 744 C. C.

„Art. 700

Pr. Civ)

.

fe

e

Despre împărțeala prin atribuţiunea (partage d'attribution).

(Art.
743 $ 3)

Esecutarea, împărțelei. (Art. 750).
Despre cheltuelele împărțela.
. .

e

414415

4T5—477

.
.477—419
..
.
„479
SECŢIUNEA II.
Despre raporturi . .
e
e
480—483
Persoanele care datoresc raportul. (Art. 751—753, 755.). 483—495
Raportul este el datorit pentru alţii? (Art. 754, 756.) . . 495-498
Despre a't. 844 din codul francez eliminat la noi
„ 498—499
Moștenirea la care se face raportul. (Art, 757.) , . . . 499
Persoanele care pot cere raportul şi care profită de el,

(Art.

763)

Despre acțiunea
Lucrurile supuse
Despre raportul
Regule speciale
cipiile de mai sus.
Lucrurile scutite
(Art.

„

499—502

în raport. ......,
„
raportului; (Art. 751, 758.)
„.
zestrei. (Art. 751, 758.)
aa.
la raportul zestrej.—Derogaţiuni la prin(Art. 761, 1282).
ee
ea
e +
de raport.—Escepţiuni la Art. 751 și 758.

502—503
503—506
506
508—509

759,762)...

Despre Art. 853, 854 din codul francez eliminate la noi .
Donaţiunele făcute sub imperiul unei legi cire le scutea de
raport sunt ele supuse raportului, când moștenirea s'a deschis sub legea actuală?
PPR
„
Despre raportul datoriilor. (Art. 738, 739).
. . . . .
Despre raportul legatelor. (Art. 751, 752, 754, 756 şi 846.)
Despre dispensa sau scutirea raportului darurilor sau legatelor. (Art. 846.) .
pa
aaa
Despre modul cum se face raportul, (Art. 164.) . „ .„ „
Despre raportul mobilelor corporale sau incorporale. (Art. 772.)
Despre raportul banilor. (Art. 773.)
eee
ae
e
Despre raportul imobilelor. (Art. 765.)
..
„
Efectele raportului în natură. (Art. 760, 769.) .
„„
Despre îmbunătățirile ce se pot aduce imobilului de cătră
donatar.. (Impense sau cheltueli.)
aaa
Drepturile și obligaţiunile descendentului donatar în privința cheltuelelor degradărilor aduse imobilului dăruit. (Art,
166—768.)

Despre

e

dreptul

de

retenție

al

(Art 7700

Despre casul prevădut de Art. 770.

descendentului
,

donatar.

509—513

514
.
514—5l5
515—519
520—522
599—524
524—526
526—528
529—530
580—535
536—540
540—541
541—545

„ D45—B4?
„547
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Pagina,
|

III.

Despre plata datoriilor şi a sarcinelor moștenirei i despre separaţia de patrimonii
.
,
E
BAT
Divisiunea, creanţelor şi a datoriilor
„. 541—548
Divisiunea

creanţelor.

(Art.

1060.).

Divisiunea datoriilor. (Art. 777,
Escepţiuni

la principiul

pentru

AR

totalitatea unei

unul

diu

datorii divisibile. (Art. 1061.)

şi creditorii moştenirei.

Despre contribuțiune la datorii.— Raportul

între ei. (Art. 774.).

(Art.

!

et pot fi
549—551

Despre plata datoriilor și a sareinelor moștenirei şi despre
contribuirea la datorii .
Despre plata datoriilor și a sarcinelor moștenirei. “Raporturile dintre moștenitori

548—549

549

divisibilităţei datoriilor între moş-

tenitori. Casuri în care moștenitorii sau
urmăriți

.

1060.)

551

177.)

. 551—555

comoşten itorilor

556

Despre recursul ce are moștenitorul care: a plătit o datorie
pe care nu trebuea de loc s'o plătească, sau care a plătit-o
peste partea sa contributorie. Datorii ipotecare, solidare sau
indivisibile. (Art. 778, 779.)
Aa
„ 556—562
Datorii chirografare
„.
562
M&surile ce se pot lua când unul, mai multe sau toate îmobilele moştenirei sunt ipotecate pentra plata unei rente per-

petue. (Art. 776)
...
Despre titlurile esecutorii dobândite în contra defunctului
şi esecutate în contra moştenitorilor. (Art..780C. C. 398 Pr. Civ.)
Despre separaţia de patrimonil. —Detiniţiune şi întroducere

562-—566
566—569

istorică,
Persoanele care pot cere şi în contra cărora poate fi cerută
separațiunea de patrimonii.— Persoanele care vot cere separa-

510—571

rea de patrimonii. (Art. 781, 784.)
.
Pa
571-—574
Despre creditorii moștenitorilor. (Art, 781) |
574—575
Persoanele contra cărora separarea de patrimonii poate fi
cerută. (Art. 781.)
.
„- 515—571
Formele în care separarea, de patrimonii trebue să fie cerută, -(Art,.781-'784,

1743.)

571—578

Bunurile asupra cărora se esercită dreptul de preferință
care resultă din separațiunezpatrimoniilor. (Art. 781.) .
„ 518—580
Separaţiune de patrimonii în caz de moştenire beneficiară
sau de succesiune vacantă.— Moștenire beneficiară
„ 580—581
Moşterire

vacantă

.

.

581

Împrejurările care fac să se peardă dreptul de a cere 'separarea de patrimonii. (Art, 782, 783.)
.
„
Despre confusiune.
,
„
Renunţare la separarea de patrimonii. (Art. 782.) .
Despre prescripţie în privința avere! mișcătoare. (Art. 783 $ 1.)
Instrăinare din partea moștenitorului a imobilelor moştenirei. (Art. 783 $ 2, 1743.).
Despre efectele separaţiunei de patrimonil. — Efectele” în
privința creditorilor moștenirei

Efectele separaţiunei între creditorii defunctului ş acei ai

moștenitorului .
.
fectele separaţiunei în privinţa nioştenitorului

„

581—582
582
582—585
585—587
587—592
392—594

D94—596
„596
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„ 596—-597
597—598

Drepturile moștenitorului. (Art. 1743 $ 2.).
Obligațiunile moștenitorului
a.
Despre

drepturile

ce au creditorii moştenitorilor. (Art. 785.)

598

Dreptul creditorilor de a provoca împărţeala. (Art. 974, 1825
0, C. 494

Pr. Civ.).

599

Dreptul de oposiţie și de intervenţie al creditorilor „ 599—603
Dreptul creditorilor de a ataca împărțeala, când ea s'a făcut
”
fără a se ţinea samă de intervenţia sau oposiţia lor
. 603-—606
SECŢIUNEA

IV.

Despre efectele împărțelei şi despre garanția, părților (adecă
4 loturilor.). .
„606
Despre efectul general al împărțelei. (Ant. 186.) .
606—618
Despre garanţia loturilor între moștenitori în caz de turburare

şi evicțiune

,

618—:619

Casurile în care obligaţiunea, garanţiei are loc. “(Art
In ce consistă obligațiunea garanţiei şi întinderea ei. (A.
Timpul cât ţine acţiunea în garanție. (Art 789.).
Despre obligațiunea garanţiei în privința creanţelor
capital cuprinse în lotul unui moştenitor
.
Despre modul cum se esercitează acţiunea în garanţie.
112 Pr.

Civ.

1351

C.0).

ame

SECŢIUNEA

187.)
788.)
unui

628—629
(Art.
ae

a

împărțelele

ascunse

SECŢIUNEA

.

condiţiilor

şi

regulelor

de

la

alțias.
poate
„a
Obser-

641--642
642—644

.
644—646
„646—649
649—651

testamente.

.

651—654

Impărţeala făcută de ascendenți pr în acte între vi.—Observarea formelor, condițiilor și regulelor de la donaţiuni.
(Art. 795.)
.
Efecte comune impărțelelor” făcute prin donaţiuni Sau testament

639—641

VI.

Despre împărțeala făcută de tată, de mamă sau de
cendenți între descendenţii lor. — Generalităţi .
Persoanele care pot să facă și în folosul cărora se
face împărţeala ascendenţilor. (Art. 794, 796.)
Formele împărțelei ascendenţilor. (Art. 795.)
Impărţeala făcută de ascendenți prin testament.
(Art. 795.)

630—631
631—637
637—639

sub forma “unui alt contract.—

Altă inadvertență a legiuitorului. (Art. 791.) . .
Despre ratificarea sau confirmarea împărțelelor anulabile.—
Fine de neprimire în contra acţiunei în anulare. (Art. 793.)

varea formelor,

629-630

v.

Despre desființarea (stricarea) sau rescisiunea împărțelei.
Causele de anulare sau de restcisiune
a împărțelei. (A. 790.)
Efectele desființărei împărțelei
. .
Despre dreptul stabilit prin Art. 792— Inadvertență din părtea legiuitorului. (Art. 792.)
PR
Despre

619—623
623-—626
626—628

Pe.

.

.

654—661
„ 661—663

699
.
împărţelei ascendenţilor,
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Causele care pot aduce nulitatea
(Art. 797.).
.
Despre reducerea impărţelei ascendenţilor pentru mieşora-

663—668

rea, legitimei sau a reservel. (Art.

668—671

798,

799.).

.

Despre acţiunea în petiție de ereditate. — Despre drepturile
moștenitorului

în genere

.

.

ea

a

671—672

Despre acţiunea în petiție de “ereditate .
„.672—678
Consecințele și efectele acţiunei în petiţiune de ereditate. 678—682
Despre actele făcute de cătră moștenitorul apareni
„682——685
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